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Nr. 243.—Anul LIX. Brașov, Duminecă 3 (15) Moemvre

In ajunul Sinodului dela Blașiu.
Pe cj.iua de Marți, 5 (17)Noem- 

vre a. c., este convocat, precum 
seim, la Blașiu la Sf. Metropoliă Si
nodul archidiecesei de Alba-Iulia și 
Făgăraș.

In scrisorea de convocare adre
sată Veneratului cler al archidie
cesei, se dice, ca interese de mare 
importanță ale administrațiunei aces
tei archidiecese au dat îndemn la 
convocarea Sinodului.

Ce fel de interese anume sunt 
acestea, firesce, nu s’a putut spune 
în scrisdrea de conchiămare, der în 
numerii premergători ai ioiei nostre 
s’a arătat, cam de ce natură pot fi 
cestiunile administrative, pe cari va 
avă să le deslege viitorul Sinod din 
Blașiu.

Cea mai însămnată dintre în
trebările, a căror deslegare se im
pune clerului nostru unit, este fără 
îndoălă întrebarea: ce posițiă se ia 
acest cler în afacerea congruei său 
a salarisărei preoțimei din partea 
statului?

Spre a răspunde la acestă în
trebare, Sinodul trebue se deslege 
mai întâiu întrebările: Ce se pbte 
aștepta dela stat în acestă privință 
și în ce condițiunl se pbte săvîrși 
din partea lui așa numita regulare 
a congruei ?

Der nicî cu asta nu va. fi des
tul, ci Sinodul, ca să scie pe ce cale 
să apuce și să nu rătăcescă, trebue 
se se străduăscă a deslega înainte 
de tote problema cea mare princi- 
piară, dela care aternă nu numai atitu
dinea, ci chiar și independența bise- 
ricei române unite, a clerului și po
porului ei.

Aici ne aducem aminte de do
rințele și postulatele, ce le-a formu
lat clerul archidiecesan înainte cu 
trei ani și jumătate în Sinodul elec
toral întrunit la Blașiu, și cari se 

refer tocmai la marile cestiuni prin- 
cipiare, despre cari vorbim.

Credem, că tocmai acuma, în 
ajunul întrunirei Sinodului archi-die- 
cesan, va fi la timp și cu cale a 
reaminti acele dorințe și postulate, 
ce au fost formulate în manifestul 
sinodului electoral din 16 Aprilie 
1893, manifest, care a avut în ve
dere delăturarea piedecelor, ce stau 
în calea înaintărei și înflorirei bise- 
ricei române unite, precum și mij- 
locele, cari trebue să fiă întrebuin
țate pentru a atinge înaltul scop, 
ce-1 urmăresce biserica în mijlocul 
poporului român.

Cele dintâiu două puncte ale 
manifestului, cari cuprind dorințele 
și postulatele Sinodului electoral, 
cer mai întâiu apărarea independen
ței autonomice a biBericei dela orl-ce 
altă biserică din patriă; să nu se su
fere nici cea mai mieă ingerință în 
afacerile bisericei române unite și a 
instituțiunilor ei. Provincia de Alba- 
Iulia și Făgăraș să nu fiă nici în- 
tr’un fel subordinată bisericei de ri
tul latin din Ungaria. Mai departe: 
față cu încercările jde-a contopi bi
serica română unită în organismul 
autonomie al bisericei de ritul latin 
din Ungaria, cari încercări și-au aflat 
espresiune în statutul autonomiei ca
tolice din Ungaria, formulat la 1871, 
Sinodul a protestat sărbătoresce în 
contra tendințelor de contopire și a 
statutului amintit și a cerut să se 
facă toți pașii de lipsă ,,ca biserica 
română unită se nu fiă contopită în 
organismul autonomie al bisericei 
latine din Ungaria cu nici un preț, 
nicT chiar cu prețul congruei, aduse 
în legătură cu acea autonomiă“.

Mai departe cere și pretinde Si
nodul electoral dela 1893: „se se 
esopereze dela locul competent pu
nerea în vieță cât mai grabnic a unui 
organism autonomie separat pentru 
biserica română unită și întru tbte 

conform cu aspirațiunile și dorințele 
legitime și juste, accentuate de re- 
pețite-orl de clerul și poporul ro- 
mân“.

In fine pretinde Sinodul, ca „în 
acest organism autonomie se se dea 
și elementului laic influența cuvenită, ce-o 
reclamă trebuințele împrejurărilor ac
tuale, prosperarea învățământului și 
fundațiunilor culturale, și crearea tu
turor mijlăcelor materiale, neapărat 
de lipsă pentru dotarea bisericelor 
și scălelor, precum și a clerului ro
mân gr. cat. atât de lip9it“.

Nu mai trebue se esplicăm ni
mic. Scie și simte fiă-care, ce va să 
<jică pentru biserica nostră unită 
apărarea independenței sale auto
nomice și crearea, unui organism au
tonomie pentru ea, care să facă cu 
putință și conlucrarea mirenilor. Cu 
un cuvânt, se realiseze vechia do
rință, vechia cerință, — a sinodelor 
mixte.

Ar însemna a lua forte ușor 
grelele împrejurări, în cari se află 
ac|i biserica română unită, ar în
semna a fi surepf și orbi față cu pe- 
riculele, ce-o amenință din tote păr
țile;' der mai mult: ar însemna a ne 
îndoi în‘seriositatea clerului și în sin
ceritatea nisuințelor sale pentru binele 
și prosperarea bisericei și a națiunei, 
dâcă am admite numai o clipită, că 
ceea ce înainte cu trei ani a fost recu
noscut de întregul cler al archidie
cesei ca o urgentă necesitate, ca o 
cerință, fără de care nu pote să fiă 
mântuire și progres, astăfll să fiă 
privit ca ceva indiferent, cu tdte 
că nimic nu s’a schimbat în situația 
bisericei și a națiunei năstre, decât 
că s’a înrăutățit și mai mult.

Este pentru prima-6ră, că ale
sul Sinodului dela 1893 apeleză la 
clerul archidiecesei, ca să sară în 
apărarea intereselor acesteia cu sfa
tul și cu fapta. Apelul, ce-1 adreseză 
clerului, ne dă speranță, că acum 

deschisă va fi calea pentru a face 
cu putință realisarea dorințelor și 
postulatlor clerului și poporului.

In speranța acesta salutăm vii
torul Sinod din Blașiu, dorindu-i, ca 
el să pregătescă o nouă eră în viâța 
bisericei române unite.

întâmplările din Orient.

In împărăția putredă a Sultanului li
niștea și pacea nu vor nici decât să-și reia 
imperiul lor. împăratul turoeso și guvernul 
seu pare, că înadius le întocmesc tote așa, 
ca lucrurile să ajungă ărășl la vărsare de 
sânge între creștini și mohamedaul.

Pe insula Creta se manifestă nouă 
nemulțămirî oontra stăpânirii din Constau- 
tinopol, nemulțămirî, oarl au și produs o 
mare agitațiă printre creștini. Prințul Be- 
rovicl, guvernatorul general al insulei, a 
publioat, în numele Sultanului, un deoret 
prin care ordonă, ca sistemul judecătoresc 
de față să fiă susținut „până la reorgani- 
serea tribunalelor14.

Este sciut, că una din căușele princi
pale, cari au provocat răscăla din urmă de 
pe insula Creta, a fost tocmai sistemul tur
cesc de-a împărți dreptatea pe iusulă in 
mod nemulțămitor. Nu e mirare, dăr dăcă 
Cretenii văd în decretul prințului Beroviol 
o amânare ad oalendas a aoestei re
forme.

Ei dăr au făout să se reînoăpă agita
țiile între loouit.orl. Pe mâne, Duminecă, este 
convocată o mare adunare revoluționară 
cu soopul de-a protesta contra acestei ma- 
mopere turcesc!.

In același timp ambasadorii din Con- 
stantinopol ai puterilor, au cerut dela părtă 
să-și retragă ordinul, prin care marele-vizir 
a poruncit guvernatorului funcționarea mai 
departe a tribunalelor de adl. Deoă Sulta
nul și Sublima Portă nu se vor supune, 
atunci e mai mult ca sigur, oă revoluția 
va bate ărășl la costele Cretei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Mitică Singureanu.
Prăvălia lui Domnu Năstase Ionescu, 

din strada Virgiliu, totă diua stă închisă. 
Cum dă sorele în deseră, lăutarii se înfiin- 
țeză la posturile lor, fetele care servesc îșl 
pun șorțuri curate, îsl fac cărlionții și aș
teptă pe la mese.

Nu de geaba a fost Domnu Ionescu 
sergent-major în cavaleria română.

— Domnule, să-i dai omului, Dom
nule, mâncare și băuturică noptea, că nu-1 
vede nimenea când plecă din prăvălie.

Când a eșit din serviciu avea un ca- 
pitaluș bunicel făcut mai din lefșdra lui, 
mai din una, mai din alta, cine-1 întreba?

Ce s’a gândit: „capitalul, Domnule, 
nicăiri nu-i mai sigur ca ’n prăvălie; ei! 
da câte prăvălii nu sunt? trebue ceva mai 
deosebit41 și atunci și-a dis: „lăutari, lău
tari și fete care să servăscă, băuturică și 
ceva mezeluri, care să țină de urît băuturii11. 
Numai atunci s’a hotărît de și-a închiriat 
o casă, a făcut câte-va mese rotunde, pe 
care le-a învălit cu fețe colorate cu capete 

de cai pe ele, și-a trântit afară o firmă în 
roșu: „Năstase Ionescu, la Chipiu lui Mi- 
haiu Vităzu11 și trăba mergea bine.

Răbda mult Domnu Năstase dela muș
terii de tote felurile, că așa-i bresla, dăr 
nu da nicl-odată pe datoriă; scia el mai 
dinainte, că sunt omeni, care te cicălesc 
cu gura pănă-țl fură paraua din busunar 
și d’aceea a tipărit pe o plaoă năgră 
cu slove mari albe: „adl cu bani, mâne 
fără banl“ și a atârnat’o în fruntea prăvăliil 
ca s’o vadă lumea să nu mai cără nimic în 
dator.

Consdrta domnului Năstase, cocona 
Săftica, e cheia prăvălii, pentru-că, orl-cum 
femeia-i mai cuminte, ea nu-și perde cum
pătul ca bărbatu ’n lume așa de multă. 
Cocona Săftica vede tot, împarte tot, pen- 
tru-că-i bine să trăcă pe sub ochii stăpâ
nului marfa oe o dai la mușterii.

Domnu Năstase nu vrea să se ames
tece într’astea, cum am dice în bucătăria 
negustoriil. El are alte lucruri mai de sămă 
de făcut. Așa, să stee de vorbă cu lumea, 
cu tinerii, să discute politică, să se mai cins- 
tescă cu vre-un cunoscut, el dăr’ nu-i mu
iere. Și d’aceea Domnu Năstase, înalt cum 

era și cum începuse se se cam îngrașe, cu 
capul mare și cu părul tuns mărunt, cu 
mustățile și sprîncenile stufose și cam lăsate 
în jos, cu musca lui dela buza de jos, și 
cu nasu-i borcănat și roșiu ca o crăstă de 
cocoș, se îmbrăca în redingotă năgră, cu 
pantaloni de dril și șe plimba printre mese 
cu manile la spate, suridând în drepta și 
în stânga. Din când în când chiamă câte 
o fată din cele ce serveau și numai atât îi 
cjicea: — Domnule, ți-am spus d’atâtea ori 
dăcă nu te trage inima, lasă-mă pe mine 
să servesc; nu-mi place! nu-mi place! — 
său se întorcea la lăutari și dor’ le făcea cu 
ochiu: — Una militărăscă, Domnule!

Se dusese vestea de prăvălia „La 
chipiu lui Mihaiu Vităzu11, și lume în tote 
serile de nu-țl puteai trage sufletul.

De cât-va timp începuse să viă și 
lume mai bună, nimeni nu scie ce-o atră
gea, așa-i când îi ese numele la câte unu. 
Dela o vreme se încuibaseră și câțl-va stu- 
dențl și, cum ăștia sunt gură multă și trăbă 
puțină. Domnu Năstase nu prea era mul
țumit la început, ba chiar se uita cam 
chiorîș la ei și îi pândea să vadă cam ce 
consumă și cam unde le sunt ochii. Incetu 

cu încetu însă, domnu Năstase se obiclnuise 
așa de mult cu ei, că nu ’i s’ar fi ales de 
o sără, dăcă ar fi lipsit studenții și mai cu 
sămă Mitică Singureanu.

Mitică Singureanu era student la drept 
de 12 ani, nu că n’ar fi putut învăța, dăr 
vieța de student e mai fără grijă, — și 
ce-i a ea să treci prin cărți cum trece gâscă 
prin apă?

Băiat de cârciumar, din satul BaboenI, 
se ducea rar p’acasă și oum scia el să vor- 
băscă bine — că d’aceea învăța și dreptul 
— îl făcea forte lesne pe tatăl său, om 
simplu, să crăcjă, că 100 de lei pe lună, 
nu-i ajunge, și la plecare mai ciupea și 
ceva dela mă-sa.

Om de principii cum era Mitică Sin- 
gureanul, îl avea și pe acesta: Sorele e 
prea mare, pământul prea mic, razele so- 
relui prea luminăză tare pământul, lumina 
prea mare strică ochii, „prin urmare, eu, 
mon clier11, dicea el, „dăcă aș fi fost Dum
nezeu, ași fi lăsat ca lumea să dormă cjiua 
și să lucreze nopteaw. Principiile erau lu
cru mare la Mitică Singureanu! și nu s’ar 
fi abătut dela dânsele, să-1 fi picat cu ceră.

Și d’aceea, regulat, ca răsăritul sore-

ineerviun.il
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Pomenile seu comandările»
Un amendament la propunerile părintelui 

Mânase pentru Sinodul archidiecesan gr. cat.

Părintele „Manase" a publicat 
în „Gazeta Transilvaniei" (Numerii 
234—239) un șir de articull, pe cari 
îi începe cu „Am tăcut și tăcem". 
In acești articuli d-sa acrie și pro
pune multe și bune lucruri de făcut 
și decretat în viitorul Sinod archi
diecesan greco-catolic, ce se va des
chide Marția viitore la Blașiu. Intre 
altele ne arată dorința sa și asupra 
pomenilor seu comnânărilor. Psovocân- 
du-se la hotărîrile conciliului provin
cial din 1872, care în capitulul X 
numesce acesta datină „lăudabilă^ — 
dice: „Așa ar și fi, decă pomana 
„s’ar face după cum o contempleză 
„acel articul; căci ce e mai frumos, 
„ce e mai lăudabil, decât a șterge 
„lacrimile celor flămâncj.! și a mân- 
„găia pe cei lipsiți".

Eu nu cunosc motivele, cari au 
îndemnat conciliul din 1872 a de
creta seu a propovădui acesta învă
țătură; der orî-cari ar fi fost acele 
motive, nu mi-se par a fi adevărate. 
După părerea mea, pomana nu se 
face pentru-ca să stărgă lacrimele 
celor flămând! și pentru a mângâia 
pe cei lipsiți. Ea se face pentru a 
ocupa, pentru a distrage și mângâia 
pe ai familiei răposatului, cari cu
prinși de durere pentru pierderea 
scumpului și neprețuitului răposat, 
sânge din sângele lor, carne, trup 
și suflet rupt și depărtat din sinul, 
din brațele lor, cuprinși și striviți 
de supărare, atâta sunt de frânțl, 
încât încetă a funcționa, așa Țicând, 
tăte simțirile, cu deosebire stomacul, 
motorul și puterea de vieță, de bu- 
curiă a totă făptura.

Spune-ți-mi, mă rog, care e mij
locul mai corăspundător pentru a 
împiedeca și, decă nu s’a putut îm
piedeca, a alunga acesta încetare de 
funcționare a stomacului? Mișcarea, 
alergarea, înălțarea sufletului peste 
durerea, ce l’a cuprins.

In acestă mișcare și stare a su
fletului cred eu, că se află motivată 
ținerea și făcutul comândărilor.

Strămoșii noștri au fost mai 
mari psichologi, adecă cunoscători ai 
naturei omenesc!, decât membrii 
Conciliului din 1872

A încetat din viață, tata, mama, 
bărbatul, nevasta seu, ce e decât 
tăte mai dureros, unul din fiii seu 
fiicele ndstre: durerea ne-ar cuprinde 
și ne-ar strivi de tot, decă nu ar 
trebui să ne gândim îndată, cum să-l 
îmormentăm, cum să-l chichim mai 
fiumos în cosciug, ce cosciug să-i fa
cem ori cumpărăm, câți preoți să 

chiămăm, ce comândare, ce pomeană 
să-i facem; alergăm la mără să mă- 
cinăm grâu curat pentru colaci, la 
oraș după casa de veci, după lumi
nări seu ceră, ca să facă bătrânele 
nostre luminări, după vinars seu vin 
mai bun, căci cel, ce-1 au Evreii în 
sat, e numai apă și lături etc. etc. 
Tăte aceste griji și îngrijiri ne taie 
durerea; mișcarea și alergarea îm
piedecă amorțela stomacului și noi 
învingem, ne facem domni (nu „stă
pâni") peste ea.

Și decă e așa, nu-s de părerea 
lui Manase, ca să nu se mai facă 
pomană. Acestă datină nu e de 
origine creștinăscă, ea s’a început 
și ținut chiar și de strămoșii noștri 
păgâni pro diis manibus, nu din punct 
de vedere moral, ci din punct de 
vedere material, ca să aibă morții 
merinde și bani pe drumul cel lung, 
pănă să-i trecă Caron la veciă.

Și chiar decă nu ar fi așa, „abu- 
sus non tollit bonum usuma. Și apoi la 
toți ni-e mai scumpă sănătatea și 
vieța, decât starea ,și averea. Câte 
vorbe, câte glume se fac și se spun 
la petreceri, cari veselesc inima omu
lui, — și eu consider pomana drept 
petrecere. Mâucând, bend și petre
când omenii la pomană, nu pot 
tăce: unul spune, cum a fost de su
părat când a murit tatăl său, altul 
când ’i-a decedat nevasta, al treilea 
copilul etc., aducând cașuri de felul 
celui present. Și după ce le spune 
fiă-care în felul său, le comenteză 
și încuragieză pe cei supărațî. Mare 
minte a avut Virgiliu, când a scris: 
„Solatium miseris socios habuisse ma- 
lorum'1.

Minte să aibă și Sinodul. Se nu 
ia mica bucătură din gura preoților 
pentru pna mai mare, ce mi-se pare 
în depărtare.

Da! Și eu subscriu și primesc 
ideia de multă laudă a vrednicului 
Manase, de-a se face reuniuni de tem- 
peranță etc. Pentru a ajunge la asta, 
eu propun să se voteze un canon, 
ca la comândări (pomeni) să nu fiă 
iertat a se mai folosi și bea vinar
sul, ci decă cei ce pun pomană nu 
au vin, banii ce ’i ar fi dat pentru 
vinars, săi dea pentru fondul de 
binefaceri.

Motivez acest amendament-pro- 
punere prin aceea, că decă e drept, 
că vinul veselesce și pânea întăresce 
inima omului, cum ne lasă scris Da
vid, apoi e mult mai drept și ade
vărat, că vinarsul irită, turbură, re- 
volteză simțirile și inimele eelor ce-1 
beau, fiă acasă, fiă la pomeni, fiă 
în locande; din asta urmeză sfecjl, 
certe, bătăi, spargeri de cap, frân
geri de mâni și piciore, cari tăte 

l

în alte locuri și împrejurări calea 
valea, la pomeni însă nici-decât și 
nici într’un cas nu se pot suferi. 
Deci ca să nu se întâmple, trebue 
stârpit isvorul lor, adecă beutul vi
narsului. Prin urmare propun să se 
aducă un canon în felul acesta:

Considerând, că de un timp în- 
coce creștinii noștri, în locul vi
nului usitat la bătrâni, folosesc la 
pomeni (comândări) vinars;

considerând, că vinarsul nu e 
beutură naturală, ci artificială, pre
parată din multe ingrediențe stri- 
căciose sănătății;

considerând, că acestă beutură 
irită și turbură sângele celor ce o 
beu, din care se iscă certe, bătăi 
și alte rele, pe cari legea le po- 
depsesce:

Pentru a preveni acestea și a 
feri pe credincioșii noștri de ur
mările lor. Sinodul decide, că:

după publicarea acestui canon 
se nu fiă iertat a-se mai folosi, 
distribui și bea vinars la eomân- 
dări etc-, ăr acele comândări, cari 
s’ar pune și s’ar da cu acestă beu
tură, preoții noștri să nu le bine- 
cuvinte, sub pedepsă de-a pierde 
patrafirul pentru 2—3—6 luni, 
după cum va găsi de cuviință Ve
nerabilul Consistor, după repețite 
transgresiuni.

Doctorul Tauase.

Fa’®ces<al MeÎBadicawiflor.
In 10 Noemvre n. s’a început la tri

bunalul din Caransebeș pertractarea finală 
în procesul nefsriciților MehadicanI, cari în 
luna lui Iunie a anului curent au fost uciși 
și răniți prin glonțul nemilos al gendar- 
milor.

AcusațI au fost 15 inși. De apărător 
au avut pe vrednicul advocat român din 
Lugoș d-1 Coriolan Brediceanu. După com
punerea tribunalului, s’a pășit îndată la as- 
oultarea aousaților. Georgiu Urechiatul, oare 
încă a fost chiămat la pertraotare și oare 
este primar în Mehadica a spus pe sourt 
cum au fost întâmplările din cjiua de 24 și 
26 Iunie a. c. El nu învinovățesce poporul 
și nici pe unul dintre acusați și a declarat 
președintelui pertractării, că nu oere pedep
sirea lor.

Acusații lacob Șandru, Nicolae Șandru, 
Mihaiu Fetesou, Petru Șandru și toți cei
lalți arată prin mărturisirile lor, oă nici pe 
departe nu s’au purtat ou gânduri rele, cu 
atât mai puțin cu voința ce li-se impută 
de-a omorî pe primar. Ei au voit numai 
să-și oeră dreptul lor, pentru ceea-oe nu 
pot fi pedepsiți.

S’a procedat apoi la ascultarea mar
torilor între cari scriitorașul de notar Sohei- 
del, care a făcut arătare contra Mehadioa- 
nilor, și ascultarea celor 6 gendarml în 

frunte cu locotenentul lor Bânyai, cari au 
săvârșit baia de sâuge dala Mehadica. Se 
înțelege că toți aceștia au mărturisit, oă 
poporul armat ou sape, lopețl și bâte au 
voit să stîngă din ură viața primarului. în
fățișarea gendarmilor ou acusații a fost 
classioă. Acusații cereau să le spună gen- 
darmii românesoe, dâr aceștia nu sciu. Unul 
dintre juc[I a scurtat lucrul, căci s’a mul- 
țămit ou deolararea dată în unguresoe: „ez 
is itt volt". Un gendarm dioe lui T. Fe- 
tescu: „tu cf’s> c& fost oătană în Bosnia". 
Bătrânul îi răspunse: „Ce Bosnia, oând am 
fost eu oătană, tu niol nu erai pe lume".

După-oe apărătorul Brediceanu a oerut, 
ca solgăbirăul și gendarmii să nu fiă ad
miși la jurământ, pentru-că sub conducerea 
lor s’au petrecut cele întâmplate si după-oe 
tribunalul n’a primit acăstă dreptă oerere, 
oi i-a jurat pe toți, ședința primă a per
tractării s’a închis, continuându-se a doua 
di în 11 Noemvre.

Despre pertrcotarea din d>ua a doua 
primim următorul raport.

*
Caransebeș, 11 Noem. 1896.

(Raport special al „Gaz. Trans.11)
Pertractarea se înoepe la 9 ore. Ca 

apărător a mai venit advocatul Dr. Isidor 
Pop din Lugoșiu. Se continuă cu asoultarea 
martorilor.

Bilip Rădoiu a fost în fiiua aoeea la 
cancelaria notarială după țîdule de vite. A 
vâtjut mulțl omeul adunați, oarl se rugau 
să elibereze pe oei deținuți. Omenii au fost 
toți ou căciulile în mână. La întrebarea 
advocatului dâcă a vădut la âmenl bâte, 
furci, sape său alte arme, răspunde, oă âmenii 
au avut numai oă ciulele în mân’.

Iosif Fotoc învățător în Mehadica a 
fost la 26 Iunie în Orșova cu Petru Șandru 
și întorcându-se pe la 2 6re p. m. a fost 
ohiămat la cancelaria notarială. S'a adunat 
popor mai mult și întrebând pretorul, oă ce 
voeso, li-a dis să-și alâgă bărbați de înore- 
dere. Poporul a ales pa lacob Șandru și 
Petru Șandru. Pretorul a eliberat pe acești 
doi, ei eșind dela cancelaria notarială au 
pleoat cătră casă. Petru Șandru a făcut po
porului semn cu pălăria să se liniștâsoă și 
să se îndepărteze. Nu a observat, ca Petru 
și lacob Șandru să se fi întors. După eli
berarea acestora, au venit muierile oelor 
deținuți și au rugat pe locotenent să eli
bereze și pe aoeia. Spune, că poporul abia 
atunci a pretins eliberarea lui lacob și Pe
tru Șandru, când a fost provooat din partea 
pretorului să-și alegă bărbați de încredere. 
Numărul oelor presențl a fost 100 — 150. El 
a privit la popor din feresta cancelariei, der 
nu a văcjut la nici unul arme.

Mitiu Riteș. Când a întrebat pretorele 
poporul, că ce voesce, și-au luat toți căoiu- 
lile și s’au rugat să elibereze pe laoob și 
Petru Șandru. Aceștia fiind eliberați s’au 
depărtat și după ei s’au dus toți omenii cei 
buni, âr lângă portă au mai rămas numai 
oâțl-va dintre oei mai răi.

lui, apărea sera la domnu Năstase, cu jo
benul pe cefă, cu părul vîlvoiu, cu Oche
larii în vârful nasului ca să potă vedea pe 
d’asupra lor, cu barba-i negră și ascuțită, 
și, cum era el înalt și subțire, totă lumea 
întorcea ca_pul spre el când întră, mai ales 
că avea obiceiul de trîntea ușa după el. 
Cum întră, se oprea la ușă, se uita mân
dru peste mese, suridînd desprețuitor și 
apoi se ducea drept la domnu Năstase, 
unde ar fi fost, și-i dicea: — Nene Năs
tase, astă-sâră n’am nici un ban, faci cinste ? 
— Bucuros neică, îi răspundea domnu Năs
tase, și se scula de unde era și se îndrep
tau la masa din colț, mai departe de lău
tari, ca să discute în liniște. Da’ cine nu 
cunoscea pe Mitică Singureanu? Când se 
aprindea în discuție cu domnu Năstase toți 
se sculau și alergau la masa lor.

— Ce mai veste, poveste, Mitică? 
Ajunseseră de-și cJiceaTl Pe nume.

— Sapristi, je suis rassastâ, mon cher!
— Da’ ce-ai, Mitică?
— Ia sunt plictisit, nene Năstase. Și 

cum să nu fii? Să n’ai tu un ban în bu- 
sunar, om în tâtă firea și ciocoii să se 
scalde în aur. Spune d-ta, drept e, cinstit e, 

— ba nu dău, bine a făcut cine a făcut 
lumea asta?... Cum? muncitoru ăla lucredă 
de cum răsare sorele și pănă apune, și 
dumnealor, ciocoii, să răsfață în cele mai 
elegante trăsuri, mănâncă tot ce-i mai bun 
și dorm în mătăsuri. Când mă gândesc, 
nene Năstase, ce nedreptate-i în lumea asta, 
uite, nu sciu cum îmi vine, mă înțelegi ? 
Mă dâre, mă dore!

— Așa a lăsat Dumnedeu, Mitică, ce 
să-i faci? Unu-i mai muncitor, altu-i mai 
leneș, unu-i mai cheltuitor, altu-i mai strîns ; 
n’ai vădut d-ta, domnule, olarul face ole 
și mai așa și mai așa, după cum se în
tâmplă.

— Ah! nene Năstase, lasă-mă cu esem- 
plele! Mă înțelegi, ola-i olă, omu-i om. Ce 
vre-i să-mi spui cu asta ? Ola nu simte, 
nene Năstase, ola nu simte, da’ omu-i fă
cut din carne și ose, omul are nervi, are 
minte, are inteligență. Lasă-mă, nene Năs
tase; natura e nedreptă mă înțelegi, e ne- 
drâptă de tot, nene Năstase.

— Vrei să «fid că. Dumnedeu n’a fost 
cu minte, când ne-a făcut ? Da ia gândes- 
ce-te, Mitică. Pune-te d-ta, Domnule, în 
locul lui și di: am să fac lumea; da cji, 

de un esemplu, am să fac o grădină, și cj.i: 
am să pun, Domnule, numai meri, ori nu
mai perl, ori numai caișl. Frumos ar fi?

— Dumnedeu, ai? Dumnedeu, nea 
Năstase! ?... Apoi dâcă Dumnedeu ar fi 
croit lumea asta, îi făcea așa de nepotri
viți?... Capitalul, nene Năstase, iată Dum- 
nedeul burghezilor, iată Dumnedeul cio
coilor.

Ia spune-mi, Nene Năstase, ai audit 
vre-odată de Marx.

— Nu dragă, Mitică; vine p’aicl?
— Ha! ha! ha! și eu mai stau de 

vorbă cu D-ta! Fără supărare, d-ta ești 
un ignorant, nene Năstase; scii noi așa sun
tem, spunem omului drept și te rog să nu 
te superi.

Marx, d-le, mă înțelegi, îl chiamă și 
Carol, așa că numele lui e Cari Marx. 
Marx ăsta, împreună cu Enghel, Bebel și 
alțl omeni mari, au capitalul; capitalul e 
totul. Și ce-a dis ei ? Dumnedeu nu există, 
seu cel puțin nu-1 vedem. ScițI voi cine-i 
Dumnedeu? Capitalul.... După cum ruleză 
capitalul, așa și âmenii, seu mai bine, acei 
care au capital îi înmulțesce pe spinarea 
sărmanilor lucrători. Par exemple, un bur

ghez înființeză o fabrică. El dor’ bagă ca
pitalul și angapză lucrătorii și pe urmă 
d-lui, me înțelegi, se plimbă cu mânile la 
spate și observă. El ce risc’aicl? Ceiiscă? 
să-mi spui d-ta? Nu-i așa? Dor’ capitalul. 
C’esi Clair... Da bietu muncitor?

Acum cred, mă înțelegi, că totul e 
capitalul, și că Dumnedeu e o închipuire. 
Capitalul, ăsta e Dumnedeu, și alt-ce-va 
nimic; — mă’nțelegl?

— Și cum, mă Mitică, Dumnedeu să 
nu fiă de loc, de loc?

— De loc, mon cher!
—- Nu să pâte, mă Mitică.
— Pău, nu, crede-mă pe mine, se în- 

șală lumea.
— Mă, mie mi se pare, că ăi de spun 

lucrurile astea sunt cam țignițl.
— Țignițl sunt ei de cred în el.
— Cum ? adecă eu, nevastă-mea, copiii 

și neamurile mele sunt țignițl?... Ia fă bine 
și-ți măsoră cuvintele, când vorbescl cu 
mine, m’ai înțeles? Că te bag sub masă, 
Domnule!

— Stai, nene Năstase, n’o lua așa. 
Stai cu binișorul. Ce-am dis eu?

— Nu vreu să sciu, Domnule.
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Când au împins de portă și au oerut 
să lapede p9 primăria din slujbă, Iaoob și 
Petru Șandru n’au fost de față. Sape, greble, 
bâte său alte arme n’a vădut. Aoi d-l jude 
Kelemen află de lipsă a constata, oă afir
mările acestea ar sta în contracjicere ou 
cele ale gendarmilor și țîne a-se lămuri lu
crul, er d-l advocat Bredioean ca apără
tor refleoteză, că n’a tras la îndoială erl 
spusele gendarmilor, că poporul a fost înar
mat, rbgă deci să se constate, că martorul 
de față n’a văcjut arma.

Dimitrie Urechiatu scie, că pretorul a 
oerut dela popor se-șl alegă bărbați de în
credere, și atunol s’a rugat poporul să-i eli
bereze pe Iacob și Petru Șandru. Aceștia 
s’au depărtat imediat, ăr lângă portă au 
mai rămas câțl-va becheri. Au fost vre-o 
200 omeni. Omenii n’au strigat, ci s’au ru
gat cu căoiuhle în mâni. Arme n’a văcjut.

Georpe Neagu spune, că a fost chiă- 
mat la casa notarială, ca jurat. Omenii n’au 
strigat, ci s’au rugat de pretor se facă ale
gere nouă de primar. Porta n’a fost îm
pinsă de omeni, oi scăpată din mâna d-lui 
locotenent, ^i fiind porta slabă la țîțîna de 
jos, s’a deschis. Atunol n’a mai văc|ut ni
mic de foc. Omenii n’au strigat, că voeso 
să' omora pe primar, oi să 1 dee din slujbă 
afară. N’a văcjut arme la omeni, oi toți au 
fost cu căciulile în mână. Gendarmii au 
pușcat de 2 ori din curte și apoi eșind pe 
stradă au pușoat îuoă odată 3 în sus și 3 
în jos.

Preotul Coca spune, că a fost în oan- 
oelaria cu învățătorul, bind acolo oitat din 
partea locotenentului. Omenii n’au strigat, 
arme n’a vgcjut. Când s’a pușoat, a fost 
acasă. Iosif Drăghiciu și Nioolae Ghîmboșa 
spun tot ca oeiaialțl, că omenii n’au stri
gat, oi s’au rugat numai. Arme n’au vătjut.

Urmezi ascultarea martorilor din alte 
comune, și adecă: Șandru Fisteag Ignat din 
Globu-raiova, Mathei Trebuianu, Petru Tre- 
buianu, Petru Jenia și Ohiriia Popesou din 
Verendin, cari au fost de față la cele în
tâmplate. Ei s’au dus la Mehadica după 
țîdulă de vite și neputând căpăta îndată, 
au fost siliți să aștepte. Toți mărturisesc, 
că nu a fost nici o disordine, ci poporul a 
stat ou căciulile în mâni și s’a rugat să eli
bereze pe oei închiși. Au aucjit toți, că s’a 
strigat: ^afară cu primarul din slujbă, s& se 
țină alegere*,  dăr de omor n’a fost vorbă. 
Și aceștia mărtuiiseso, că gendarmii au eșit 
afară din curte și au pușcat după bmenl. 
Arme n’au văcjut la omeni.

E interesant, că la pertractarea de 
ieri gendarmii învinovățiau mai mult pe 
loan Baderea, er martorii din Verendin 
spun toți, oă ei când au început gendarmii 
să pv.șee, au intrat în oasa lui BadercB, 
care este în imediată, apropiere și l’au aflat 
în chilie. Unul dintre acești martori a dus 
înlăuntru pe mama lui Baderea, care a fost 
pușcată, și atunci Ioan Baderea era în casă 
dimpreună ou soția. Nu seim cme l’a putut 
cunosce mai bine pe Baderoa și cui să dăm

mai mult crecjământ: bmenilor, oarl sunt 
din vecinătate, său gendarmilor, cari atunci 
au ajuns pentru prima dată în comună?

Incependu-se pertractarea, președin- 
tete doresoe, ca toți martorii ascultați îna
inte de amăcj1 să fiă jurați.

Procurorul rogă, ca Mateiti Trebinau,Pe
tru Trebinau, Petru lenia și Ohirilă Popesou 
cjin Verendin să nu fiă admiși la jurământ, 
pentru-că fasiunile lor stau în contrazicere cu 
fasiunile martorilor de până aci, adecă a gen
darmilor și pretorului. Aucjl logioă! să res
pingă nisce martori, cari au avut tăria să 
spună tot, ce au văcjut și dintre cari unul 
a <jis în deoursul ascultării, când îl întor
ceau în drâpta și în stânga, oă nici pentru 
tatăl seu nu își dă sufletul, el spune numai 
ce a vedut, și a audit.

Apărătorul Brediceanu reflectâză la 
cele cjise de procuror și arată, că jurarea 
aoestor martori este necesară, pentru-oă 
toți mărturiseso, că au aflat pe Ion Ba- 
derca în chilie, când s’a pușoat, tocmai 
pe acela, pe care gendarmii îl aousau 
mai tare.

Tribunalul respinge cererea procuro
rului și admite pe toți martorii la jură
mânt.

Un incident. La statorirea speselor, 
întrâbă judele pe învățătorul Fotoo, că oe 
salariiu are, învățătorul răspunde, oă are 
2 fl. pe di- Ore este acesta adevărat D-le 
învățător? Apoi întrâbă pe preotul Oooa, 
oât oere pentru clilel© perdute, și el pre
tinde 10 fl. Aucjând mai târdiu, că învăță
torului ’i-s’a votat 12 fl, 50 or., începe 
preotul să facă larmă, oă el oapătă mai 
puțin decât dascălul. Nu banii să-ți fiă lucrul 
oel dintâiîi părinte, ci plinirii ohemării și ar 
fi bine, decă țl-’ai pune la inimă cuvintele 
judelui, care ou drept cuvânt ’țl-a d’s> că 
ai fugit, când a fost poporul D-Tale în 
pericul și când ar fi avut mai mare lipsă 
de D-ta. Fund învățătorul întrebat, decă 
n’a observat el, că poporul și mai ’nainte 
s’a adunat și s’a sfătuit în privința ooupa- 
țiunilor, răspunde, că nu soie nimic, pen
tru-oă D-sa nu are datină, se se amestece 
în popor, și se vorbâscă cu el, ci stă mai 
mult ocisă. Pentru D dâr așa de de
parte am ajuns noi, oă preotul și dasoă- 
lul nu mai stau cu poporul de vorbă, dăr 
apoi cine să învețe și să oonduoă poporul 
la cele bune? Perirea nostră din noi! Ob
serv, oă atât preotul cât și învățătorul 
sunt de nascere din Mehadica, și astfel ar 
trebui să cunoscă tote năoasurile poporu
lui, der să nu se oerte la tribunal pentru 
spese.

După depunerea jurământului se con
tinuă ou ascultarea martorilor.

Ivanovsky Nândor, coșer în Teregova, 
spune despre oele întâmplate în d'ua be 
24 Iunie. Nu s’a certat, ci a întrebat 
numai pe primariu despre contractul făcut 
cu el.

Martorii Ion Șandru din Globu-Cra- 
iovei și Gheorge Gaița din Verendin au

fost de față la cele întâmplate și au vă- 
<jut, oă bmenii să rugau cu căciulile în 
mână. Arme n’au vătjut. Au văcjut, când 
au eșit gendarmii din curte și au pușoat 
după âmenl. Tot astfel mărturisesce și 
Traian Gherescu din Corniereva, cooișul 
loootenentelui de gendarml.

Gheorghe Frânoulesou, Teodor Te
leagă și Iancu Bălan spun, oă porta dela 
casa notarială a fost totdeuna strioată și, 
dâcă numai te atingi de ea, sare din țî
țîna de jos.

Finindu-se asoultarea aoestor martori, 
proourorul, cere, că numai Ivanovsky și 
Gheresou să fiă admiși la jurământ, ceia- 
lalțl să fiă respinși, tot din motivul, oă 
fasiunile lor nu consună ou ale celorlalți.

Apărătorul Dr. Isidor Popp cere, să 
fiă admiși toți martorii la jurământ, ou 
atât mai vârtos, oă D-l procuror nu aduce 
nimic în contra lor și presupunerea D-sale 
e greșită. Tribunalul respinge cererea pro
curorului. După aoestea președintele ce- 
tesce fasiunile mai multor martori, cari 
n’au fost chemați la pertractarea de astădi 
și cjice, că în ele sunt lucruri neînsămnate, 
d. e. că gendarmii au pușcat în sus și în jos 
după omeni. Acestea sunt înaintea D-lor 
lucruri neînsămnate! ! Din tote fasiunile 
oetite să constată, că omenii au fost numai 
cu căciulile în mână și n’au strigat, ci 
s’au rugat.

Să înoep vorbirile:
Procurorul espune acusa, recitând 

simplu cele cuprinse în actul punerii 
sub aousă și 4l0e: comitatul a decis mă
surarea ocupațiunilor din islazele comu
nale, ocupanții s’au opus și în Mehadica 
au răspândit unii min.oiuna, că primarul 
Gheorghe Urechia.tu a vândut pământele 
omenilor. In 23 Iunie a mai venit și co- 
șeriul și s’a desvălit o incoreotitate în ma
nipularea competinței coșerului, s’au făcut 
vorbe, sfadă. Șandru Petru l’a scuipat pe 
primarii!. In 24 Iunie ar fi fost să iâsă la 
fața locului Conducătorul cărții funduare 
Pongratz din Teregova, dâr fiind mulțl 
omeni înaintea casei comunale și temâu- 
du-se de purtarea agresivă din partea po
porului, a fost silit a treoe prin Mehadica 
și a-se reîntorce la Teregova. Scheidel 
vice-notarul (?) trebui să faoă arătare des
pre purtarea poporului la notarifl, notarul 
la gendarml în 25 Iunie în comună. După 
lista primită adună 16 inși și îi opreso 
spre ascultare. Vine apoi locotenentul de 
gendarml Bânyai și pretorul Deleveaux. 
Pe aoesta îl silesce poporul adunat să eli
bereze pe oei deținuți, apoi să’l deie afară 
pe primar, să’l omâre, să-’l tragă în țapă, 
și după-ce li-să denâgă, deșchid porta de 
2—3 ori în mâni cu furci, cose, sape și 
așa au fost gendarmii siliți să se folosescă 
de arme. Gendarmii au reouuoscut în aou- 
sațl pe făptuitorii acestei violențe. De 
aoeea ridică în contra tuturor acasă pen
tru tumult cu scop de violență în contra

autorității publice pe basa §§-lor 163 și 
168 ai codului oriminal.

După predarea sâoă și lipsită de ori 
ce argument, urmâză frumdsele vorbiri 
ale apărătorilor Coriolan Brediceanu și Dr. 
Isidor Popp din Lugoș. Pe Brediceanu îl 
cundsoem deja de mult ca cel mai aprig 
apărător al causei naționale și ou plăcere 
trebue să constat, că la pertractarea de 
astădi s’au putut toți convinge, că D-l Dr. 
Isidor Popp este un om de inimă, condus 
de adevăratele interese ale poporului ro
mân și nu de lăcomia după bani. Onore 
D-lor advocațl Brediceanu și Popp, că au 
alergat să sobtă nația din pericul; rușine 
uDor advocațl din graniță, cari au fost 
provocațl să primesoă apărarea, și nu au 
voit. D-l Nemoian, marele nostru advocat 
— din gură —, să laudă în oontinu ou na
ționalismul D-Sale și când se oer fapte, se 
asounde în tufă.

Raportor.
*

Despre sfîrșitul procesului am 
primit alaltăseră o scire telegrafică, 
în care ni-se spune, că dintre cei 
15 acusatî 3 au fost osendiți la câte 2 
ani închisore, 6 la câte 1 an, 1 la 16 
luni', 1 la 3 ItinT, er 4 au fost achitați.

Contra acestei nemilâse sentin
țe, apărătorii au anunțat recurs. 
Acusații, cari se aflau în arest pre
ventiv, au fost puși în libertate.

Osenda tribunalului din Caran
sebeș este o nouă dovadă cum se 
împarte dreptatea la noi față de 
Români. Mehadicanii împușcațl, ră
niți și batjocoriți, și tot ei osendiți 
la ani de temniță.

Alegerea de deputat din cercul 
Tecei și Ormenișului.

Din Câmpia, 11 Nov. n. 1896.
Iu cercul Tecei și al Ormenișului de 

Câmpiă au pășit ca candidați de deputațl: 
Dozsa Endre cu program guvernamental 
și Putnoky Domokos, mare proprietar în 
Archiud, cu program oposițional. JLn 17 Nov, 
Dozsa Endre s’a presentat în Cosma, unde 
înaintea alegătorilor de-acolo și jur și-a 
desvoltat programul; de față dintre Ro
mânii, cari se țineau a fi inteligențl, nu a 
fost nimenea, afară de în veci flămândul 
și nesăturatul preot loan Câmpianu din 
Băița, ținându-se de proverbul: „bis repe- 
tita vallebit", pentru-că și la alegerea lui 
Dozsa din April a. c. numai el a luat parte. 
După-ce și-a finit Dozsa vorbirea, preotul 
Câmpianu ’i-a gratulat, s’a pus la masă și 
s’a ospătat totă noptea cu tocană de capră, 
a beut și toastat în onbrea eroului dilei.

Contra-candidatul Putnoky, se înțelege 
de sine, că încă a umblat încoce și încolo 
spre a se recomanda bunăvoinței alegăto
rilor. Despre Putnoky se vorbesce, că ar 
fi avut ca corteș un preot român, care

— Muncitorul nu trebue ocrotit? E 
vorba de ei săracii, de salarul lor.

— Ei, și? Ce-mi pasă mie?
— Vreau să cbc, că lucrătorilor tre

bue se li-se reducă orele de lucru. De ce? 
Pentru-că Marx susține, că omul dâcă mun
cește, obosește ; și obosindu-se, slăbesce.

— Ei?
— Ei ? se li-se reducă numărul ore

lor; d. es. la opt.,
— Hm. Adevărat proverbu-ăla: po

mul se cunoece după rode și omul după 
fapte. Se dicem, d-le Mitică, cumcă d-ta 
ai un capital și ai deschis o prăvăliă, ori 
țl-ai băgat capitalul într’o fabrică și ți-ai 
tocmit lucrători. Acuma, să lăsăm dis
cuția, să vorbim noi între noi omenesce, 
ți-ar veni să-ți lucreze lucrătorii numai 
opt ore?

— Mai întâiu, mon cher, eu nicl-odată 
n’am să am cel mai mic capital, fiind-că-1 
desprețuesâ mai întâiu, pe urmă, — chiar 
dâcă așa avea un capital — n’aș pune pe 
lucrători să muncescă mai mult de opt ore 
pe di, fiind-că eu, mă înțelegi, am inimă...

Așa discută domnu Năstase lonescu 
cu Mitică Singureanu, mai în tbte serile

pănă în revărsatul zorilor, tbte cestiunile 
însemnate, iar lumea de prin prejur ascultă 
cu gura căscată, aprobă ori nu cu capul, 
ba câte unul își trage scaunul lângă d-l 
Mitioă și îl privesce cu drag cum dă din 
mâni, cum își trântesce pălăria, cum se 
scolă în pioiore și cum amenință cu dege
tul pe adversar.

— Ei, când o eși ăsta advocat, îi 
bate pe toți, nu vedl ce gură are ? Da și 
domnu Năstase nu se lasă, nu se lasă de 
loc, îmi place.

In diua de Sîmpietru, în satul Ba- 
boenl, e mare zarvă. Lumea umblă pe ulițl 
ca furnicile. Care mai de care în haine 
mai curate se îndreptâză spre biserică, 
par’că ar fi ch be Paște. Biserica geme de 
lume, nu-i mai încape, âr popii grăbesc 
slujba.

Lângă biserică — școla, împodobită 
ca o fată mare în cjilele be horă. Sub um
brarul verde din fața școlei, sunt aședate 
scaune lungi, er în mijloc o masă cu co
rone și teancuri de cărți pentru școlarii 
silitori. Apoi câte-va scaune de târg pen-

tru persone mai deosebite, sunt înșirate 
împrejurul, catedrei.

— Ei soro, ai au$it? 0 să fiă frumos 
de tot. Ci-că o să viă și d-l Mitică a lui 
Gheorghe cârciumarul, care învață la Bu- 
curescl. ț)ice că o să spue ceva la lume.

Femeile și bărbații s’au aședat pe 
scaune, bărbații cu căciulele în mână aș
teptă și tac par’că ar pădi un mort. Das
călul s’a suit la catedră. Tote notabilitățile 
satului sunt de față: cocona arendășoica, 
preotul, primarul, notarul.

— Ce faci, domnule dascăl, nu începi?
— Nu, așteptăm pe domnu, Mitică.
— N’ai trimis după d-lui?
— Ba da, mi-a trimes vorbă, că s’a 

sculat și să îmbracă, trebue să vie numai 
decât...

De-odată se face o învălmășală; fe
meile, bărbații și copiii se scdlă în pioiore 
se dau la 0 parte și face loc să trecă d-l 
Mitică. El vine cu jobenul pe cefă, cu 
ochelarii în vârful nasului, se uită măreț 
peste lume și trece printre ei, le face cu 
mâna să stea jos și' se așâdă pe un scaun 
lângă catedră.

Dascălul, un om bătrân, ține o mică

cuvântare pe care o termină așa: „școla 
nostră se pote mândri acll mai mult ca ori 
când, căci chiar acll, se găsesce printre 
noi un fiu al ei, un esemplu de ce pote 
să facă munca și stăruința. D-l Mitică aci 
și-a început studiile sale, pe care apoi le-a 
continuat în capitala Bucurescl. Sunt mân
dru când văd, că un elev al meu va veni 
acjl după mine, ca să vă spue mai bine de
cât mine importanța școlei și a învăță- 
turii“.

Dascălul se dă jos, er d-l Mitică se 
sue în locul lui, își așeclă jobenul pe masă, 
se încheiă la redingotă, își ia ochelarii de 
pe nas, îi șterge cu o batistă .roșie, și-i 
pune iar pe nas, își plimbă ochii peste 
mulțime și începe:

^Domnelor și Domnilor,
„De mult așteptam ocasiunea fericită 

pentru ca eu să viu să vă spun două cu
vinte dela înălțimea acestei catedre. Mun
citori, voi viermi ai pământului, voi furnici 
ce strângeți bob cu bob pentru ciocoime, 
v’ațl întrebat voi ore, cine sunteți ? de unde 
sunteți ? și unde mergeți ? 0! de sigur că 
nul... Domne! când mă gândesc!..., Cu ce 
să încep ? V’au lăsat în ignoranță ! Mâne,
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bietul fiind-că e de tot simplu, nici nu me
rită a mânji colonele stimatului diar „Ga
zeta Transilvaniei" cu numele lui. Au4ițl 
și vă mirați: Acelui nenorocit și păcătos 
preot, Putnoky ’i-a trimis un convocator de 
al lui in limba română și cu subscrierea 
„Comitetul partidei'1. Bietul preot a credut, 
că acel convocator e eșit dela Comitetul 
partidului național român din Sibiiu și așa 
•el, bona fide, în simplicitatea lui a cugetat, 
că corteșul lui Putnoky încă ajută causei 
nostre naționale. Vedeți, D-le Redactor, ce 
preoți luminați avem noi pe aici! Dela 
noi, dela laici, aștăptă să-i cinstim, der 
cum vei pute cinsti pe astfel de nătărăi, 
cari în vieța lor nu cetesc o gazetă româ- 
nescă și sunt mai întunecați decât întune- 
cații ?!

In 26 Noemvre guvernamentalii au 
adus milițiă în Teaca și au adunat toți 
gendarmii din ambe cercuri. In fine sosi 
și mult dorita și așteptata de 28 Nov., 
adecă: „4iua alegerei". Din tote părțile 
alergau cei flămândl și setoșl la Teaca, ca 
să se mai potă odată și ei sătura. Dintre 
Românii inteligențî au mers la votare preoții: 
loan Câmpianu din Băița „caniș ad vomi
tam'' și cu, „ejusdem furfuris el farinae fra- 
ter*  în veci nedespărțitul său soț în crime 

® naționale I. Rațiu din Filpișul mic. De 
acest din urmă nu Vă mirați, pentru-că: 
„a bone majore iiscit arare minor*,  tot ce 
dice și face preotul Câmpianu, Rațiu as
cultă orbesce.

Causa candidatului Dozsa pote că 
era pierdută, dăcă nu se arătau acești „rari 
nantes in gurgite vasto*  sub porta cancela
riei din Teaca, umbriți de stindardele 
candidatului Dozsa, unde bieții păcătoși, 
galbeni ca căra și tremurând așteptau 
momentul votărei și triumfarea causei 
lor, ca așa în urmă să potă dice omu
lui sărbătorit: „In manus tuas Domine com- 
mendo spiritum meum*,  pentru-că acești pă
cătoși naționali publici sunt de firma cre
dință, că un deputat dietal pentru care vor 
vota ei, e în stare a-i ferici nu numai în 
lumea acăsta, ci și în cealaltă.

Insă ce să vedl? „Dum Roma deliberat, 
Saguntum perit*.  Pe când în cancelaria Te- 
cei s’au fost început și decurgea votarea 
pe atunci în hotelul „Kirscher", tot din 
Teaca, contra-candidatul Putnoky cu par
tida lui, spre cea mai mare bucuriă a lui 
Câmpianu și a soților lui, vedendu-se în 
minoritate și-a retras candidatura. Astfel 
Dozsa precum în rândul trecut, așa și acum 
a eșit cu aclamare; neavend lipsă de votul 
lui Câmpianu și soți, pic soți, pentru-că 
pe lângă acești doi preoți, a mai fost preo
tul Lazar Stupineanu din Fiscut cu învăță
torul lui. Acestor doi corespondentul din 
Câmpiă al „Gaz. Trans." le dice, că la pro- 
gram-discursul lui Dozsa, ținut în Ormeniș, 
„erau ca măgarii printre oi" ; eu din con
tra aici nu-i pot asămăna cu măgarul oilor, 
ci mai potrivit doră cu cânii oilor; pen

tru-că^numai pe de laturi de alegători um
blau, spionând că pe partea cărei partide 
sunt mai mulțl, și că ore care va triumfa, 
ca în fine acolo să se alăture și ei și să 
fiă săturați.

Sărace părinte Lazare! D-ta, care pănă 
trăia regretatul Viteazu, și în cause națio
nale, ca președintele cercurilor conchiăma 
alegătorii la consultări, d-ta erai cel din- 
tâiu, care te presentai și după ce gustai 
ospitalitatea lui Viteazu, întru atâta te en- 
tusiasmai de causa națională, încât plân
geai cu lacrimi sortea Românilor, și etă 
acum, păcătosule, cum ai degenerat! ’Ml 
vine a crede, că și atunci numai pentru 
mâncare și beutură te presentai: „venisti 
tu hue sine labore, pergas ad locum sine 
honor e*.

învățătorul din Fiscut, care e miop, 
scurt vădător și cu ochii și cu mintea, era 
legat la fălci, semn, că tocana din Orme
niș a fost prea tare pentru măselele lui; 
și pentru ca să ’i se vindece fălcile a venit 
și în Teaca, fiind de firma credință, că 
aici va căpăta ceva mâncare mai fină și 
nobilă decât în Ormeniș. „Quern natura no- 
tavit, hune hominem caveto*.

Toți acești soți de un principiu nu 
s’au genat a merge la masa aclamatului 
deputat Dozsa, a mânca și a be cu cei 
cari, de-ar pută, ne-ar stînge într’o lingură 
de apă; și aici tot Câmpianu a fost primul; 
pentru-că „Inter vaccas, bos est abbas*.

Etă, D-le Redactor, și Onorat public 
românesc! Așa stăm noi pe aici cu causa 
națională. Și ore de unde provine acesta? 
— de acolo, că. sus numiții Domni nu au 
și nici au avut ore când vre un (par la 
casa lor. Astfel ei față de causa națională 
sunt: „Asinus ad Lyram et coecus de colore* .

U.
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Dela Academia română. In sesiunea 
viitâre a Academiei Române se va anunța 
un premiu de 10,010 lei oferit de Regele 
pentru cea mai bună luorare asupra istori
cului resboiului ruso-româno-turc din 1877/8.

— o —
Ajutor scolelor române din Mace

donia. Pentru spriginirea sodlelor române 
din Macedonia s’a constituit în Bucuresol 
un comitet, oare a și trimis 5000 lei, oa 
rată a unui budget anual de 32,980 lei. 
Comitetul a adresat totodată autorilor și li
brarilor din România un apel oălduros, prin 
oare îi îndemnă să vină în ajutorul culturii 
românescl din Maoedonia, trimițând esem- 
plare din luorările lor didactice.

— o —
Partidă conservativă în Ungaria. Foi 

din Budapesta și Viena anunță, oă câțl-va 
prelațl maghiari au avut dilele trecute o 
conferență, în care și-au osprimat dorința. 

ca partida poporală, care are 21 represen- 
tanțl în dietă, să se transformeze în par
tidă conservativă, în care să între o frac
țiune a partidei lui Apponyi și partida lui 
Ugron.

—o—
Constituția în Tnrcia. Foiei francese 

„Temps*  din Paris i-se scrie din Constan- 
tinopol, oă acolo s’a lățit soirea, oă sfet
nicii Sultanului i-ar fi dat aoestuia sfatul să 
mplinescă dorințele Europei și si! dea Tu

rciei o constituție.
—o—

Emigrări în Ungaria. Pănă acum 
emigrările din Ungaria la America se fă
ceau mai ales din ținuturile nordioe ale 
țării, acum insă au început și Ungurii dela 
me<jă-dl să ia bâta și straița de pribegi 
cătră America. Foile ungurescl spun, că 
(jilele acestea au plecat la America din 
ținuturile numite o cetă de 200 emigranțl 
— de bună sămă, oă nu de binele și feri
cirea ce-o au sub oblăduirea ungurescă.

—o—
Păduri în flăcări. Foile din România 

scriu, oă mai multe păduri ale țării sunt 
în flăcări de mai bine de două săptămâni 
în județele Bacău, Neamțu, Rîmniou-Sărat, 
Putna eto. In cțilele din urmă focul a luat 
proporțiunî mari și din ce în ce mai în- 
grijitdre. Se dioe, oă oausa aoestor foourl 
ar fi fabrioațiunea oărbunilor. In păduri se 
fao luminișuri și se arde lemnul. Seceta, 
fiind forte mare și frun4ele usoate că4end 
cu grămada de pe pomi, fooul se aprinde 
și se lățesoe fărte lesne prin păduri.

—o—
Parastas pentru Stroescu. Duminecă 

în 10 (22) Nov., se va serba în biserica 
română din Grdverl, părăstasul obicinuit în 
amintirea fericitului patron al meseriașilor 
români, Mihail Stroesou. l£r după ame4l, 
la orele 2 se vor împărți ucenioilor lipsiți 
haine din fundația acestui generos do
nator.

—o —
Corul vocal gr. cat. din Oravița ro

mână va arangia Duminecă în 22 Novem
bre n. o. un concert împreunat cu teatru în 
sala hotelu'ui „împăratul Austriei" sub oon- 
ducerea d-lui loan Bogdan învățător.

Programa: I. Concertul : 1 Porum
bița, de I. Vorobohiviciu, oor bărbăteso. 
2) Cântec de primăvară, de I. Vorobchie- 
vioiu, oor mixt. 3) Ceasul rău, de I. Vo- 
robohievioiu, oor bărbăteso. (Piesă cu care 
s’a obținut premiul I-la emularea corurilor 
în Lugoșm). 4) Nușea la fântână, de V. 
Magdu, oor mixt. 5) Puișorul, de I. Cos- 
tesou, oor bărbăteso. — II. Teatrul: Petra 
din casă, comediă cu cântece într’un act 
’de V. Alexandri, representată prin d-nii: 
Costa Vodă, Ioachim lane, d-rele: Maria 
Crașovan, Ana Arjooa, d-nii Goriolan La- 
zăr și George Coterlă. După producțiune 
joc. Intrarea de personă: I loo 50 or., 
II loo 40 or., III loo de stat 30 or. 

Inoeputul la 8 dre sâra. Venitul ou" 
rat e destinat fondului șoolei gr.-cat. din 
Oravița română. Bilete de intrare se ca
pătă înainte la D-l Ioan Bogdan învățător 
și sâra la oasă.

— o—

Fericire în vârf de munte. Un negu
țător bogat din Peru s’a căsătorit de cu
rând, luându-șl de soțiă o fată de-asemenea 
forte bogată. După cununiă, tinera părechiă 
s’a hotărît să plece numai decât', pe vârful 
unui munte, unde la mijlocul unei păduri 
seculare, la o înălțime de 2000 metri de-a- 
supra mărei, se petrecă dilele de miere ale 
tinerețelor, departe de sgomotul lumei, 
trăind asemenea lui Robinson și hrănin- 
du-se numai cu carne de animale sălbatice, 
pe cari le vor vena ei, er noptea durmind 
pe ^pieile acestor animale. După ce vor 
trece trei luni, tinera părechiă se va în- 
torce erășl între omeni.

— o —
Cununii. Cununia domnului Nicolae 

I. Ciurcu, — ounoscutul nostru librar român 
din Brașov, care de un șir lung de ani lu- 
creză cu atâta zel pentru răspândirea lite- 
raturei nostre poporale, — cu simpatica d-ră 
Elena 1. Florea din Făgăraș, se va celebra 
Duminecă în 10 (22) Nov. c. la orele lP/j 
în biserica română gr. or. din Făgăraș.

— Cu plăcere anunțăm tot-odată cu
nunia d-lui Iosif Z. Filipan, unul din harnicii 
noștri tineri din părțile Năsăudului, trecut 
în România și stabilit ca farmacist în Giur
giu, cu d-ra Natalia Dinopol din Bucurescl. 
Cununia se va celebra mâne, 3 (15) Nov., 
la 2 ore p. m. în biserica S-lui Gheorghe 
nou din Bucurescl.

— Adresăm felicitările nostre cele 
mai sincere tinerelor părechl!

— o—
Nou dentist în Brașov. Dr. Julius 

Megay, noul dentist, despre care am anun
țat deja, că se va stabili în Brașov, îșl va 
deschide atelierul său în strada Porței Nr. 
15 (vis-â-vis de Hotel Baross) Luni în 16 
Noemvre n. c. Noul atelier este provă4ut 
cu cele mai nouă aparate electrice engle- 
sescl și americane. Afară de acestea, și in
struirea eminentă, d-l Dr. Megay ga- 
rantăză, că p6te oorăsDunde celor mai în
tinse rt-cerințe ale publicului.

— o—

Concert. Musica orășenâsoă sub condu- 
oerea d-lui dirigent A. Branduer, va concerta 
mâne, Duminecă 15 1. o.. în sala nouă de 
oonoerte cu următorul program: 1) „Prinz 
Croy", marș de Iosif Matys. 2) Ouverture 
la onera „Rienzi", de R. Wagner. 3) 
„Friihlinzsboten" (nou) vals de Schwalm. 
4) „I. Rhapsodie ung.", de Liszt. 5) „Al
legretto schergando", de Beethoven. 6) 
„Pe mare*,  (nou) de Eduard Caudella. 7) 
„Schon Japan", (nou) de Louis Ganne. 8) 
„Bei den Grinzingarn", (nou) potpourri de 
Em. Kaiser, 9) „Sie weisă es nicht!" (nou)

d-lor, sorele va răsări mult mai frumos 
pentru voi, pentru-că noi, o mână de omeni 
ne-am gândit serios la sorta vostră și ne-am 
pus pe muncă titanică, gigantică ca să vă 
scotem din noroiul în care v’au aruncat vi
tregii voștrii.

„Voi nu scițl cine sunt ei! Voi săr
manii scițl munca și biserica. Voi n’ați 
trăit cu ei. Mai bine!

„Omenii ăștia sunt putrecll. Nu le mai 
face plăcere nimic. Banii pentru ei sunt o 
povară. Nu soiu să-i mai întrebuințeze. Le 
e urît. Se duc să călătorâscă, der nu gă
sesc nici o plăcere nici aici. Nu-i invidiațl. 
Mâne, poimâne ei singuri se vor da învinși 
de bună voe. V’au îngrădit mintea cu fel 
de fel de născociri fabulose și miraculose, 
și voi ca nisce inculțl le-ați primit, le-ați 
adoptat. Ba ce die? credeți în ele... Școla? 
da, da, tămăduesce întru cât-va, der nu de 
tot, Trebue mult curagiu civic, mai ales 
mult tact politic. Aci, suntem aci. Corabia 
e putredă, apa o să pătrundă în ea, o să 
se cufunde, er voi mateloțl veți scăpa său 
în not său pe câte o bucată de lemn cu 
tot avutul corăbiil. Și atunci, altă lume, 
altă vieță! Frăție! frăție universală!

„Sus, sus inimele vostre! Curagiu și 
bărbăție, acestea le cer dela voi ca să le 
aveți ori când. Ora va suna. — Nu v’ațl 
întrebat voi nicl-odată: Cum adecă, pănă 
când? pănă când?.... Eu, d-lor, sunt tinăr, 
inima mi-e bătrână, și m’am gândit matur 
în tot-deuna, și am făcut acesta tocmai 
fiind-că sunt eșit dintre d-v6stră. Aci, chiar 
aci mi-am petrecut copilăria, în acăstă 
școlă mi-am început cursurile mele de studii 
seriose. Să facă natura să trăim cu toții 
ca să vedem realisate aceste idei, idealuri 
frumose pe care le avem numai unii din 
noi....".

Dintre toți, cucona Vasilichia, aren- 
dășoica, a fost așa de mișcată de discur
sul d-lui Mitică, încât s’a repedit la el, l’a 
strîns de mână: „să-mi trăescl, maică, vor- 
bescl tocmai ca răposatu bărbatu-meu", — 
pe urmă ’i-a luat capul între mâni și l’a 
sărutat pe frunte: „cred că o să-mi faci 
plăcerea să vii la masă la mine împreună 
cu prea sfinții, cu domnul dascăl, domnul 
primar și cu domnul notar?"

D-l Mitică, emoționat, ’i-a sărutat 
mâna și ’i-a răspuns: „bucuros, ddmna 
mea".

Părinții d-lui Mitică erau așa de săr
bătoriți, de fericiți de lume, încât îșl per- 
duseră cumpătul. Domnul Gheorghe,, pe 
când vorbea Mitică, se întorcea la lume, 
arăta cu degetul spre piept: „e al meu"; 
er cocăna dumnealui nu se putea ține pe 
scaun, tot se scula și se uita împrejur par
că aștepta pe cine-va și nu mai venea.

Cocona Vasilichia, arendășița de de
mult în satul BăboenI, era o femeiă scurtă 
și grosă între treizeci și patruzeci de ani. 
Avusese nenorocirea de-șl perduse pe dum
nealui, omul dumneaei, Dedulescu, de vr’o 
patru ani.

—- Da, slavă Domnului, dumnealui 
era om muncitor, mi-a lăsat el în urmă 
doi copii, dâr mi-a lăsat și un capital des
tul de bun, am cu ce eși în lume.

Iute și nervdsă cum era, cu ochii, ei 
albaștrii plângători, îșl vedea de treburi de 
nici nu se cunoscea, că lipsesce Dedulescu, 
dâr când vedea câte-un tinăr mai spălățel, 
îșl cam pierdea sărita, nu se putea, domne 
foresee, ca tinărul să nu semene cu răpo
satul.

Nu soia nici ea ce a avut în 4iua 
aceea, nu ’i s’a ales mai nimic de masă, 

n’a mâncat mai nimic, — uite așa, ’i-a pe- 
rit pofta și pe urmă a spart atâtea farfurii 
și ceșcl de cafea.

— Domne, părinte, nu sciu ce am 
s4l? N’am nicl-un rost. Așa-i când îți pre- 
gătescl luorurile, îți es pe dos... Ia uită-te, 
părinte, nu-i așa, că domnul Mitică 'semănă 
cu răposatul? ț)ău, dăcă nu e leit dum
nealui.

Domnul Mitică a fost așa de spirit la 
masă, a vorbit așa de mult, că toți priveau 
în gura lui și-șl uitau de mâncare.

S’a strîns masa. Lumea s’a dus p’a- 
casă, domnul Mitică îșl băgase mănușile în 
mâni, îșl luase jobenul și se pregătea să 
mulțumescă coconei Vasilichia, când dum
neaei îi veni o ideie.

— Domnule Mitică, nu vreai să vedl 
armuriile răposatului, — ia vino ’nedee!.... 
Uite, de câte-orl întru aici, mă podidesc 
lacrămile, a4l par’că am mai mult curaj. 
Ce bun era răposatul! Uite gianta lui, uite 
pușca cu care s’a dus a din urmă dată la 
venat. E mult d’atuncl, dăr par’că-1 văd 
cum se întorcea cu geanta plină după gât, 
cu pușca pe umărul drept, cu pălăria trasă 
pe ochi și cu doi câni după el. — Der 
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dc K. Kistler. 10) „Klipp-Klapp", (nou) 
dir opereta. „Waldmeister" de 1. Strauss, 
începutul la 7l/2 ore sera. Intrarea 30 or.

— o—
Contra Insei, r&gwșelei, fleg

mei subscrisul recomaudă oa medicament, ou 
oei mai bun efect bombonele de voronică ale 
lui Râthy, cari vindecă iute sus numitele 
bdle. Prețul unei cutii 30 or.; 5 cutii 1 fi. 
50 or. Trimite franoo: Bdthy Băla farma
cist în Bekes-Ciaba.

—o—
Călintlaru! JPHtagaruIni pe 

fMiî. edat de Tipografia „A. .Mureșianuu 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se espede- 
ză dilnic. 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 veac, âr 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. Urmâză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
parte literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțl, 
cuprindend ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
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 vânzare la 
„Tipografia A. Mureșianu" în Brașov și 
la librăria N. Ciurou; costă și de astă- 
dată numai 25 cr., er trimis prin postă 
30 or. Celui ce cumpără de-odată mai 
“multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

Milostiveniă. Ni-se scrie din BucurescI: 
In urma unei răceli, locuitorul George Bus 
din Tohanul vechiu a avut să îndure cele 
mai mari dureri la un picior, pănă ce me
dicii spitalului din Brașov au hotărît să-i 
taie piciorul, ceea ce s’a și întâmplat.

Bietul om, după ce deja de mai îna
inte îșl perduse aprope ou desăvârșire tote 

oum era de galben, Domne, Domne! Cum 
am alergat înaintea lui, și cum mi-au dat 
lacrămile, când mi-a spus că-i bolnav. 
D’atuncI nu s’a mai mișcat din casă pănă 
a închis ochii pentru tot-dâuna... D-le Mi
tică, ia pune geanta după gât, ia și pușca 
pe umăr. Uite, uite cum semeni cu el. La- 
să-mă, lasă-mă să te sărut.

Și fără să apuce să răspundă ce-va 
Mitică, cocona Vasilichia îl ia de gât și-l 
sărută cu atâta patimă de s’au aprins amân
doi obrajii lui Mitică; er el nu s’a mai pu
tut stăpâni, amețit de atâta fericire, s’a 
trântit în genunchi și numai atât ’i-a cjis: 
„tu ești idealul visurilor mele, tu îmi vei 
fi tovarășa nedespărțită pănă dincolo de 
mormintele invisibile".

D-1 Mitică Singureanu a ajuns omul 
■cel mai cu greutate de prin împrejurimi. 
— „Cine-i ca d-lui? Casă, casă; capital, 
capital, — ei d-le, când dă norocul peste 
om, dă, n’ai oe-i face. Dâr nu-i păcat, era 
om și jumătate, de învățat, învățat; tinăr, 
frumos : e dâr dela Dumnedeu, nu-i noroc...".

Trecuse multă vreme, D-1 Mitică a 

mijlocele de, întreținere, ar fi ajuns în cea 
mai mare, miseriă căci nu e acela nefericit, 
oare are vedere și membre, dâr n’are nici o 
avere, ci acela, căruia îi lipsesc mijlocele 
și puterea de agonisire. Ce ar fi făcut el, 
sărmanul, dâcă pe lângă acesta, în urma 
datoriilor, ce a fost nevoit să le facă, ar 
fi fost scos din locuință și nu ’i-s’ar fi dat 
măcar un pat de odihnă?

Dâr âtă se ivesce o inimă milosă, 
care dă celui neputincios ajutorul, îl scote 
din năcaz, îl ridică de lângă prapastia, în 
care trebuia să cadă. Este consăteanul ce
lui nenorocit Moisă Crăciun, care lăsa tâte 
la o parte numai pentru a-1 pută scăpa, ca 
să nu devină victima celei mai negre ne
norociri. El înduplecă pe mulțl alții să în
tindă mâna de ajutor, dând însu-șl 5 fl. 
Suma adunată se ridică pănă acum la 50 fl. 
și sperăm, că mulțl alții cunoscuțî și ne- 
cunoscuțî vor avâ îndurarea, de a mai 
adăuga cât de puțin la suma de sus, cu 
care apoi sărmanul, acum cu totul desperat, 
și-ar pute procura un picior de gumi.

Georgiu Stoica.

0 „alegere" fără voturi și fără 
alegători.
Bran, 13 Nov. n. 1896.

Știm. D-le Redaotor! In 10 Noemvre 
n. c. era să se facă aici alegerea de vioe- 
notar și tutor general pentru notariatul 
Branului superior, de oare se țin comunele 
Șimon, Moeoiul inferior și sup., Fundata, 
Sirnea, Peștera și Măgura.

La acest post au oonourat doi inși: 
unul era d-1 loan llie, absolvent al șoole- 
lor medii române din Brașov, un tînăr cu 
nume nepătat, care de vre-o 7 luni prac- 
tisâză la aoest notariat și se bucură de iu
birea și încrederea popornlui. Al doilea con
curent era urgisitul Berar Jânos, acel re
negat tioălos, acea „sărăoiă îmbrăcată în 
haine domnescl", oare un șir lung de ani a 
fost ținut cu puterea pe spatele locuitori
lor români din Tohan, pe cari conținu i-a 
intrigat, i-a denunțat, pănă când tribuna
lul din Broșov i-a rupt oapul, prindenda-1 
ou cele mai nerușinate minciuni în ourios- 
cutul proces de „agitațiune", intentant con- 
tru preotului Tomas și învățătorului Pop 
din Tohanul vechiu pe basa denunțărilor 
lui infame.

Un om atât de pătat, oompromis și 
înoăroat cu atâtea fărădelegi, cum este un 
Berar, chiar în Asia de-ar trăi ar fi fost 
dat afară și alungat din tote slujbile. La 
noi însă este altfel. Noul fisolgăbirău al 
Branului, BorosDyai Bela, întocmai ca și 
fanaticul său antecesor Benedek, a aflat de 
cuviință să ia sub oorotirea sa acâstă oiumă 
a poporului nostru, botezstă Berar Jânos, 
pe oare după ce l’a soos din Tohanul vechiu 
pentru a-l înlocui cu o rudenia a sa, care nici 
nu cunosce limba poporului, l’a aruucat pe 

venit odată în Bucuresci și nu sciu cum, 
par’că l’a coprins un dor de vieța de stu
dent, și atunci ’i-a trecut prin minte, și 
le-a vădut ca prin oglindă tote, tote în
tâmplările lui de student, și, oum era așa 
dus cu gândul și rătăcea pe stradele Bu- 
curescilor, ce ’i-a venit:

— Ia să mă mai duc odată pe unde 
a mâncat cățelul pe lup; ia să vedem o 
fi mai trăind prostu ăla de Năstase Io- 
nescu.

Și fără să vrea, piciorele l’au îndrep
tat spre strada Virgiliu, unde ca și mai 
’nainte era aceeași firmă: „la chipiul lui 
Mihaiu Vitâzu", aceeași prăvălie cu ace
leași obiceiuri și petreceri..

Când a întrat, prăvălia d-lui Năstase 
par’că se mișca din temelie de sgomotul 
palmelor și de strigătele de bucuriă.

Sera aceea a fost o adevărată sărbă- 
tore! D-1 Năstase s’a repedit spre el și l’a 
sărutat, l’a sărutat de l’au podidit și lacri
mile.

— Dâr cum se pote ? Pe unde ai um
blat? Oe-ai făcut d’atuncl? Ești advocat? 
Spune, spune ce-ai făcut? 

spinarea Românilor din Bran, trimițendu- 
aoi oa vioe-notar substitut.

Românii brănenl sciau cine este Berar 
și au și stăruit din tâte puterile să se soape 
de el. Dâr oe se vecjl? Când a fost la ale
gere, fisolgăbirăul Borosnyai a pus în can
didară numai pe favoritul său Berar Jânos, 
âr pe d-1 loan llie, oăruia toți represen- 
tanții comunelor erau apleoațl a-i da votu 
și care este mult mai oalifioat deoât semi
doctul Berar, care nici n’a văcjut băncile 
gimnasiului, ci numai pușoa de finanț.

Tâte stăruințele Românilor, oa să se 
pună în oandidațiă și d-1 Iile, n’a fost bă
gate în sâmă. In zadar au fost vorbirile 
d-lor preoți I. Centiu și G. Tiscă, cari au 
cerut cel puțin amânarea alegerei; în za
dar s’au provooat Românii la legea și la 
condusele comunale din anii treouțl, prin 
cari se dispune oa vice-notarul să aibă ca- 
lifioațiunea notarului, său cel puțin dreptul 
de-a pute fi calificat: tâte aoestea n’au fo
losit nimio.

In fața acestei prooederl vătămătâre 
și volnioe, alegătorii români, indignați pănă 
la suflet, s’au retras dela vot. Și fiind-oă 
toți alegătorii erau Români, Berar nu a 
primii dela nimenea nici un vot, nici ohiar 
primarii, cari sunt siliți a vota la poruncă, 
nu s’au dejosit a vota cu favoritul fisol- 
găbirăului.

Și cu tote acestea Berar a fost decla
rat „alesu (fără nic-I un vot!) și provooat 
să depună jurământul. Alegătorii atunci au 
părăsit toți cancelaria între protestări syomo- 
tose. S’a înaintat reours.

Etă, cum suntem tratați noi Brănenii 
sub satrapii unguresol! Pănă aci eram un 
popor liniștit, căci oel puțin pe față nu 
aveam spioni și denuncianți între noi. 
Aoum însă Borosnyai ni-a vîrît în oasă 
cuiul lui Pepelea, fire-ar afurisit să fiă!

Un alegetor.

ULTIME SOIRI.
Bucuresci, 13 Noem. țliarele fran

țuzesc! vorbind despre visita, pe 
care împăratul Germaniei o va face 
în. Bucuresci, spun că acâstă visită 
este hotărîtă pentru luna Maiu.

Dela Bucuresci împoratul Ger
maniei se va duce la St. Petersburg 
spre a întdrce visita Țarului Rusiei.

Bucuresci, 13 Noem. Peste douesep- 
temâuî' se va încheia între guvernele 
din Belgrad și Bucuresci o convențiă 
privitdre la construirea podului peste 
Dunăre între T.-Severin și Cladova. 
Conform acestei convențiuni, chel
tuielile de construire a podului vor 
fi suportate de ambele State în părți 
egale. E interesant, că o companie 
germană a propus deja se constru- 
âscă podul pe columnele ruinate ale 
podului Traian.

Er după ce se mai potoliră țipetele 
și chiotele de bucurie, domnul Mitică Sin
gureanu, împletecindu-șl degetele împre
jurul unui lanț gros de aur ce-i strălucea 
pe pântece, răspunse aședat:

— Hon cher, m’am lăsat de carte. 
Ce era să fac cu ea? Să es advocat ca să 
fiu la cheremul tuturor?.... M’am însurat, 
am luat un capital bunicel și l’am băgat 
într’o fabrică. Păcat e, că n’ai cu cine să 
lucredi. Țăranii-ăia sunt nisce dobitoce în
călțate ; trebue să mă transport în Bulgaria 
să găsesc lucrători buni și eftinl, și am ve
nit și p’aci....

Domnul Năstase, care se dedese un 
pas înapoi și-1 privea cu admirație, îșl 
aduse totuși aminte vechile discuții și-l în
trerupse.

— Păi, par’că neică, altă-dată vor
beai alt-fel; par’că....

— Ei, domnule Năstase, teoria teorie, 
nu se potrivesce cu practica, una vorbesce 
omul și alta face.

(Convorbiri Literare). Jf. StroOSCU.

Petersburg, 13 Noemvre. „Pe- 
tersburgskija Vjedomosti" publică 
un articul caracteristic în care ocu- 
pându-se cu situațiunea europenă 
întrebă, de ce asupra Europei atârnă 
statornic periculul celui mai teribil 
resboiu. Articulul cpce, că periculul 
acesta nu se află în Gestiunea orien
tală, ci în pacea dela Frankfurt. 
Foia rusescă declară pe față, că nu 
se pote pretinde înapoi, ceea^ce 
alții au câștigat cu sânge. Dâcă dâr 
Francesii se alipesc și mai de
parte la ideia revanșei, atunci mai 
curând ori mai târziu trebue se 
isbucnescă râsboiul, care va fi o 
luptă pe viață pe mârte ce-i drept, 
înse fără scop, deore-ce nici Francia, 
nici Germania nu vor pute dispare 
de pe fața pământului ca state, pu- 
tendu-se mândri ambele cu istoria 
și cultură de o miie de ani.

EncîcBogseciBa IRomână.
(Dare de semă.)

Deja de două luni are publioul nos
tru în mâni primul fasoiool din „Enciclo
pedia Română", editată de d-1 W. Krafft 
în Sibiiu, redactată de d-1 Dr. Corneliu 
Diaconovich, și publicată din însărcinarea și 
sub auspiciile „ Assooiațiunei Transilvane 
pentru literatura română și cultura popo
rului român".

Prin apariția și răspândirea acestui 
fascicol se înoheiă și disouția asupra temei, 
cu multă tendențiositate disoutate: că este 
cu oale, ca și românesce să se ed&e o en
ciclopedia, precum au tâte popârele oulte, 
și pâte lua Asociațiunea o astfel de între
prindere sub protecțiunea sa.

Apariția acestui fascicol închee dis
cuția secă și răspunde puternic: da! este 
cu cale să se publice și românesce o en
ciclopedia, căci avem mare trebuință de ea 
și fârte bine a făcut Asooiațiunea, că a 
luat acâstă întreprindere sub aripile sale, 
căci e lucru bun oeea ce faoe.

A mai releva astăcjl importanța unei 
enoiolopedii pentru cultura generală a unui 
popor, este superfluu, și a nu simți aprâpe 
dilnic și câs de câs lipsa ei, este identic 
ou a nu avâ necesități sufletesol, âr a te 
servi în usul cjilnio de enciclopedii străine, 
este a-țl aservi întrâga viâță sufletâsoă 
străinismului. Trebue deci se salutăm între
prinderea Asociațiunei, căol de-oparte ne 
satisfaoe unei necesități de mult simțite, 
âr de altă parte ne mântue un teren vast 
de influințele strioăoiose ale străinismului, 
de cari suntem pe deBtule alte terene sub
jugați.

Motivul oel mai puternic al contra
rilor opurilor enoiclopedioe pare a fi, că ou- 
nosoințele enciclopedice nu sunt ounosoințe 
reale și positive, menite de a forma basa 
unei adevărate oulturl, căol aoeste cunos- 
oințe numai din opuri speoiale, din mono
grafii se pot oâștiga. Ounosoințele enoiolo- 
pedioe de comun sunt superfioiale.

Nu încape nici o îndoială, că pentru 
singuraticele ramuri ale soiinței și artei 
sunt de preferit studiile speciale și mono
grafiile. Dâr oine este astădl, în urma multi
lateralității ocupațiunei omenesc!, în stare 
de a se orienta pe deplin în imensul do
meniu al soiințelor și artelor? Suntem pe 
de-oparte prea ocupați, încât prea puțin 
timp ne rămâne pentru desvoltarea și com
pletarea sistematică a ounosoințelor nostre, 
âr de altă parte sciințele au luat un avânt 
atât de puternic, încât e cu mult prea 
sourtă viâța omenâsoă pentru de-a face 
studii speoiale în tote direcțiunile. Diferi
tele terene ale aotivității sufletesol Bunt 
însă atât de strîns legate unul de altul și 
atât de des trece unul în altul, înoât con
siderarea esolusivă a unuia sâu unora și 
desconsiderarea oelorlalte, ne-ar duoe ou 
siguritate în păcatul unilateralității, ceea ce 
numai în interesul culturii generale nu 
pote fi!

Enciclopediile îșl au deol dreptul in
contestabil de esistență și orî-cât de pu- 
ternio ar și fi antagonismul unora, nu vor 
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înceta enciclopediile a răspunde unei ne' 
cesitățl adeno simțite. Chiar faptul, că li
teratura enciolopedistă este în înflorire con
tinuă la tote poporele culte, ne probâză 
destul de învederat neoeșitatea și folo
sul lor.

Din considerantele aceste urmăză însă 
și conclusiunea, oă materialul prelucrat în 
enciolopedii, trebue să fiă cât se pbte de 
complet, s$ fiă precis și ușor de priceput 
ucrat, și să fiă la nivelul de astătp al 

sciințel or.
In privința acăsta înoă a întâmpinat 

întreprinderea Asooiațiunei nedumeriri, oăol 
în multe privințe se trăgea la îndoială oa- 
pabiiitatea ndstră de a completă o enoi- 
olopediă și oompusă și corespuncjătore re- 
cerințelor moderne.

Fascicolul prim al „Enciclopediei Ro
mâne14 a resfirat și aceste nedumeriri. Cine 
a lucrat vre-odată la întemeiarea vre-unei 
întreprinderi analoge, va sci, oă de comun 
cel mai puțin succes și palid număr este 
chiar numărul prim, seu cum se dice de 
obște : numirul de probă, fiind-oă tote greu
tățile începutului — și multe sunt! — se 
răsbună tocmai asupra acestui fascicol. En
ciclopedia română pare însă a desavua a- 
cestă esperiență. Fasoicolnl prim a întrecut 
în tbte privințele chiar și cele mai san- 
quinice așteptări, atât ca presentațiă, cât 
și oa conținut.

Editorul D-l W. Krafft, ne presentă 
un fascicol, care și ca tehnică pbte sta 
fără sfială lângă productele celor mai cu 
nume stabilimente apusene. Hârtiâ fină, 
format elegant și modern, tipariu curat și 
plăcut, ilustrațiunl complet esecutate și. o 
harfă (Africa) eșffă din unul din cele mai 
bune stabilimente aleApusului (Brockhaus, 
Lipsea). Forma esternă, presentația fasci
colului ne câștigă pe deplin.

Tot astfel e și conținutul. Fascicolul 
prim ajunge pe 88 pagine cu câte două 
columne pitit păn’ la articolul „Aloalina44. 
Deja din acâstă ^părticea a Enciclopediei 
putem cunosce întregul plan al întreprin
derii, al cărei principal merit este, că pe 
lâDgă cuprinderea întregului domeniu al 
s-iințelor, artelor etc. dă. o deosebită aten
țiune tututor Gestiunilor referitdre la Ro
mâni. Prin acesta câștigă Enciclopedia o 
deosebită importanță pentru noi și ne preș- , 
tâză un material, cum nu-1 aflăm în nici 
o Enciolopediă străină și cum niol la Ro
mâni u’a fost păn’ acum adunat.

De deosebit interes pentru Români 
sunt d. e. în fascicolul acesta articulii: 
Aaron, Abrud, Academiă, Aiton, Aiud, 
Alba Iulia, Albina eto. etc. cari sunt tot 
aLâtea pagini din istoria naționslă politică, 
literară, economică și din geogrofia, topo
nimia și archeologia românescă.

Suntem datori dlui redactor Dr. Oor- 
neliu Diaconovich cea mai deplină reounos- 
cință pentru deosebita îngrijire, care tran
spiră pe fiă-care pagină din arangearea și 
adunarea materialului atât de vast și bo
gat. Așa se vede oă Asociațiunea a depus 
acestă grea prelucrare în cela mai competente 
mâni, încât fără târnă de a fi aȚl-mâue stig- 
matisațl de profeți falși putem prognostics 
cel mai strălucit sucoes aoestei întreprin
deri, dăcă va ține neclintit înainte pe calea 
apucată.

Noi din inimă sinceră îl dorim suc- 
oesul cel mai deplin, oăol gloria între
prinderii este și gloria nostră.

Avem însă și datorințe față de „En
ciclopedia14, și aoeste sunt: să nu lăsăm în- 
țrâga greutate numai pe umerii unora, ci 
să grăbim a da și noi întreprinderii posi
bilul nostru ajutor moral și material. Lo- 
snca să ne fiă: Se incurăgiăm Enciclopedia, 
si abonăm Enciclopedia!

Astfel vom face un servițiu literaturii 
nostre enciclopedice și ne vom înbogăți 
masa de oărțl ou un prietin, care în sourt 
timp ne va deveni indispensabil.*)

*) Enciclopedia ve apărâ în 2 tomuri 
de câte 10 fascicole (fascioolul 6 c61e) și 
costă: 2 tomuri 15 fl, 1 tom 8 fl., 1 fuse. 
1 fl. Se pote abona direot în Sibiiu la e- 
ditorul W. Krafft. Dep. gen. pentru Ro
mânia (Muller Bucuresol)

(b—a—z)

Convocare.
Reuniunea învățătorilor români gr. or. 

din districtul Deva al archidieoesei tran
silvane îșl va ține adunarea generală în 
10 (22) Noemvre 1896 ’și dilele următore 
în opidul Deva, cu următorea

Programă: 1) După serviciul divin, 
deschiderea ședinței în localul ce ni-se va 
pune la disposițiă; 2) Constatarea presen- 
ților; 3) Raportul comitetului central al 
cassarului și al bibliotecarului; 4) Alegerea 
comisiunilor de controlare și de revidare; 
5) Deliberarea asupra statutelor, desbaterea 
proiectului de statute și redactarea acelora 
pentru așternere spre întărire; 6) Cetirea 
disertațiunilor: a) „Cari sunt mijlocele prin 
cari învățătorul pote face pe elevi ca să 
cerceteze școla neforțați44 de loan Balom>rî;
b) Despre mijlocele educațiunei și aplicarea 
lor, de Iosif Pârv. — 7) Prelegeri practice: 
aj „Albina44 prelegere de D-ra Eugenia 
Pop; b) Prelegeri din limba română de 
I. Rus, Petru Hodan, și George Șandru;
c) Prelegeri din comput de Nicolae Igna 
și Filon Nicoră; d) Prelegeri din învăță
mântul intuitiv de loan Boța, Ioanichie 
Olariu și George Danii; 8) Raportul comi
siunilor; 9) Stabilirea budgetului pentru 
anul viitor; 10) Propuneri și luarea dispo- 
sițiunilor pentru verificarea protocolului șe
dinței ultime.

La acestă adunare generală se invită 
toți membrii acestei reuniuni, precum și 
toți amicii și binevoitorii causei școlare.

Membrii participator! au a se insinua 
la D-l Toma Roșu, învățător în Deva, pen
tru incuartirare.

Din ședința comitetului central al 
Reuniunei învățătorilor români gr. or. din 
districtul Deva.

Deva, 20 Nov. n. 1896.
Nicolae Sănaian, Nicolae Picurar,

președinte. secretar.

Este consult, ca la pomeni se se 
țină toaste?

Tohanul-non, 26 Oct. 1896.
In 25 1. c. a fost înmormântarea d-nei 

Ana, soția marelui proprietar din Tohanul 
nou, Moise Moșoiu. Serviciul divin a fost 
sevârșit cu pompa cuvenită de șepte preoți.

Răposata a fost un model de căs
nicia, economă și muncitdre, cum rar s’a 
mai vădut.

Cuvântarea funebrală a ținut’o paro
hul local D-l Ilariu Plotogea, care prin cu
vinte alese, ajutat de o voce sonoră și pu
ternică, a scos la ivâlă calitățile defunctei, 
mângâind prin cuvinte blânde și adânc 
simțite pe familiari, încât a stors lacremi 
dela aprope întreg publicul asistent.

Pe adormita în Domnul o jelesce, pe 
lângă soțul său, fiii: Dr. loan Moșoiu, când, 
de adv.; profesorul Aurelian din R.-Sărat 
și locotenentul Traian, din armata Româ
niei ; — apoi fiicele: Maria m. lacob Popa 
notar, și d-rele Anetta și Paulina, precum 
și numărose rudenii.

' După sevârșirea ritualelor, publicul 
asistent a fost poftit la masă în casele 
D-lui M. Moșoiu. Pentru țărani se întinseră 
mese în curte, er pentru inteligență în 
casă.

Decă amintesc și de acest lucru din 
urmă este, că cu acestă jjOcasiă, la masa 
dată, cunoscută altfel sub numirea de „po
mană14, s’a petrecut un lucru neobicinuit 
pănă acum, cel puțin în părțile nâstre, și 
tocmai de aceea, folosindu-me de ospitali
tatea On. RedacțiunI a „Gaz. Trans.44, vo- 
iesc să pun în discuțiă o cestiune, care ași 
voi să se limpecjescă pe acestă cale, și 
anume:

„Este consult, ca la pomeni si se țină 
toaste, siu nu?*

Ansă mi-a dat toastul ținut de părin
tele Hamsea din Râșnov la „pomana44, de 
care am amintit.

Păr. Hamsea adecă, după ce a dat 
signalul obicinuit, ciocnind, cu un cuțit în 
farfuriă, se scolă și începe:

„D-lor și domnelor! O împrejurare 
tristă ne-a întrunit astădl în acestă ospi- 
tală casă44 etc. etc., — și după ce în nu
mele celor presențl esprimă condolențe fa

miliei întristate, 'încheie44: „ Golesc pa
harul meu întru veclnica amintire a ră
posatei și întru, iertarea păcatelor ei44.

In principiu și eu sunt de acord, că 
cu deosebire noi preoții, ca păstori sufle- 
tescl și conducători firesc! ai poporului nos
tru, la orl-ce ocasiă binevenită să-1 lumi
năm, să-1 deșteptăm, să-1 sfătuim și învă
țăm tot ce ni-se pare, că ar fi bun si fo
lositor pentru dânsul. — Unde?.... Ori și 
unde! ori și unde !.... — Când?... Tot-dăuna! 
tot-deuna! — Să ne alegem însă locul și 
timpul potrivit, căci altfel adese-orl ne vom 
treeji, că acțiunea are tocmai efect contrar 
intențiunei nostre, dovadă efectul toastului 
amintit.

înțelegem pe păr. Hamsea, decă toc
mai a avut poftă de vorbă, și dâcă toți 
ospeții ar fi fost la o singură masă, să fi 
ținut un discurs, în care provocându-se la 
calitățile defunctei, să o presinte asistenți
lor ca pe un model demn de imitat, căci 
multe învățături frumose pote estrage cineva 
din vieța plină de muncă rodnică a răpo
satei. Și fiind-că acesta nu a făcut’o, putea 
totuși să facă un luoru mult mai înțelept... 
se tacă adecă.

Sunt momente în viâța psichică a 
omului, în cari tăcerea esprimă mai mult 
decât ori-ce idee, îmbrăcată în cele mai 
frumose vestminte ale vorbirei.

In astfel de momente fiă vorba cât 
de melodiosă și dulce, fiă ideia ce o es- 
priml cât de sublimă, totuși apare și de
vine stridentă.

Cine n’a asistat la vr’o scenă de su
premă bucuriă, când două persone iubite, 
după o lungă despărțire, erășl se revăd? 
Ge până ar putâ descrie esact sensația bu
curiei, de care sunt cuprinse inimile celor 
îmbrățișați în acest moment sublim? Și 
erășl: Ce cuvinte ar putâ cine-va esprimă 
în același moment, prin care ar putâ po
tența bucuria lor?

Tot astfel se presintă lucrul și când 
cineva e cuprins de o mare nenorocire seu 
mâhnire. Tn primul moment cel mai bun 
consolator este tăoerea. In linia a doua și 
mai târdior, se mai păte ușura durerea 
prin cuvinte de mângâiere și numai mai 
târdiu, timpul vecinie călător, încetul cu 
încetul îmbracă totul în haina uitării.

încă un esemplu: In admirabila litur
ghie a lui Grigorie de Nasianse, cea mai 
sublimă scenă, după părerea mea, este pro
cesiunea cu ss. daruri. Poporul îngenunche, 
cântăreții tac, âr preotul în liniște, cu pași 
măsurațl percurge spațiul anumit. In tot 
decursul acestei procesiuni, nimic nu se 
aude, este o pace, o linisce, din care isvo- 
resc dulci fiori de sensațiă evlaviosă, și de 
aici măreția actului, a cărei causă este ab
soluta tăcere.

Dâr să revin la toastul păr. Hamsea. 
Obiceiul de-a ciocăni vorbitorul în pahar 
sâu alt obiect, când voesce să țină un toast 
are de scop de a atrage atențiunea audi
torilor, cari sunt confundați în dialoguri și 
vorbiri mai intime între cei mai' apropiațl.

Era superfluă acea ciocănitură, de- 
orece personele, cari eram la masă, și așa, 
ținând cont de împrejurările în cari ne 
aflam, păstram o tăcere adâncă.

Puținele cuvinte de mângăere adre
sate familiei răposatei în numele celor pre
sențl erau absolut de prisos, de-orece noi 
fiă-care a parte ne-am esprimat condolen- 
țele, și cu deosebire păr. Plotogea, prin 
predica sa, cred că a dis totul, ce pote 
aduce mângăere unei familii lovite de sorte.

In fine, pentru amintirea veclnică a 
unui răposat, eu sciu, că se ridică monu
mente, se fac fundațiunl etc., der nu se 
golesc pahară, litre și alte măsuri de vo
lum mai măricel, er pentru iertarea păca
telor se fac milostenii, rugăciuni etc.

Din cele premerse ori și cine pote 
conclude, că toastul păr. Hamsea n’a fost 
nici la timp, nici la loc potrivit, și că toas
tul în sine se pote caracterisa în urmă- 
torele:

Introducere nepotrivită, 
Pertractare de prisos și 
Incheere ridiculă.
De încheere încă o vorbă Părinte 

Iancule! Ți-am dat mâna, că asupra toas

tului, ce l’ai ținut, vom discuta pe cale pu
blicistică, âtă că cu permisiunea On. Re
dacțiunI, carea mi-a dat ospitalitate în pre
țuita „Gazetă44 și pentru care îi mulțămescr 
m’am ținut de cuvânt.

Și așa, în speranță că Sf. Ta vei avă 
curagiul opiniunei, așteptându-țl răspunsul 
mă însemn: Preotul Babeș.

Câte-va cuvinte despre scrofule (Scrofurl).
(Fine.)

La multe persbne, cari urnaâză 
cura cu untura de peace, li-ae de- 
rangeză stomachul, li-se acârbeace 
și nu o mai pbte lua; așa-der, spre 
a pute fi. suportată de stomac, se
va lua în cantitate puțină; astfel un 
om în etate va începe a lua câte-o 
lingură pe Ți, și apoi treptat se va 
ridica pănă la 4, 6 seu 8 linguri pe 
Ți, er copiilor li-se va da la înce
put câte-o linguriță și se va ridica 
pănă la 4 lingurițe pe Ți.

Pentru a se înlesni și mai bine 
digestiunea (mistuirea) unturei de 
pesce, trebue se se ia numai în tim
pul rece al anului, adecă începând 
din luna lui Octomvre pana la Apri
lie, cu întrerupere de 10 Țile la fiă- 
care 20 Țile (adecă a urma regulat 
cu untura de pesce timp de 20 Țile, 
apoi o lasă 10 <Țil® nu mai ia de 
loc, și pe urmă după 10 Țile erăși 
să începă, și așa mai departe).

Oleiul de ficat de morum cel 
mai bine preparat este al D-rului 
Berthe, și trebue luat cu 10 minute 
mai înainte de masă și după el în
dată se se ia câte-va linguri de lapte 
dulce.

Oleiul de morum se mai pote 
lua amestecat cu apă de var (aqua 
calcis), care se pbte da copilului 
când n’are diaree (eșire multă afară). 
Asemenea se mai pbte da oleiul de 
morun amestecat cu iod, care are 
efectele cele mai bune contra scro- 
fulelor, dâr trebue ca în timpul când 
ia untura de pesce cu iod se se fe- 
râscă fbrte mult de recâlă, căci în 
loc se facă efectul dorit, produce 
cele mai mari bdle, cari în urma 
sunt anevoiă de vindecat.

Spre a lua gustul grețos al 
oleului de ficat de morun, se pote 
amesteca cu menthă (iarnă), luându- 
se dela farmaciă următbrele:

Oleiu de ficat de morun 100 
grame.

Praf de guma arabică, și apă 
destilată de menthă, din fiă-care câte 
50 grame; și sirop de zachăr 250' 
grame, se vor amesteca tbte într’o 
sticlă, din care se va lua câte una 
pănă la șese linguri pe Ți pentru 
dmenii mari, și una pănă la patru 
sâu cinci lingurițe pe cp pentru 
copii.

Asemenea se va lua Iodul, care 
ajută fbrte malt contra scrofulelorz 
după formula următbre: lodur de 
potasium 2 grame, Enfusia de stro- 
bilis lupulina (fiertura de 'hămeiu) 
700 grame, și sirop de gentiană 100' 
grame; tbte acestea amestecate în
tr’o sticlă, se va lua câte două ceșcl 
pe Ți, una dimineța și una sera îna
inte de masă. Asemenea iodul se 
mai ia sub forma de lodur de fier,. 
care asemenea este bun în contra 
scrofulelor, și din care va lua câte 
2 lingurițe pe Ți ; una dimineța și 
una săra pentru copii pănă la 2 ani; 
er fiind mai mari se pbte da 4 lin
gurițe, adecă 2 diminâța și 2 sera.

Este fbrte bun contra scrofule
lor și ceaiul de frunȚe de nuc (Iu- 
glans regia), care se va prepara ast
fel: se vor lua 20 grame de foi de 
nuc și se va fierbe în 1000 grame 
(un litru) apă curată, din care se va 
lua câte 4—6 ceșcl pe Ți. Asemenea 
se va lua și siropul de frunde de
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nuc, din care se va lua una pănă la 
patru lingurițe pe 4’ pentru Omenii 
mari, er pentru copii câte două lin
gurițe pe c|i.

Mai este forte folositor a se 
face copilului o bae caldă de pae 
de oves, care bae se prepară ast
fel: se pune într’o căldare apă unde 
se pun pae de oves cât se pote de 
multe, se lasă se fiarbă bine și în 
urmă se răcesce mai puțin și se 
pune într’o bae unde va sta cam 
15—20 minute. Asemenea va mai 
face câte-un ceaiu din următdrele: 
ceaiu de absinth (pelin) seu de hi- 
pericum (sunătore), milefolium (coda 
șoricelului) seu de centaură, aceste 
ceaiuri se vor îndulci cu miere și se 
vor lua câte 4—6 ceșcî pe 4>- Ase
menea va înghiți în fiă-care 4*  câte 
4—6 băbe de empere, cari ajută 
forte mult la schimbarea sângelui.

Ca hrană, va ave cât se păte 
o hrană simplă, pdme va mânca cât 
se păte de multe, pâne negră, lapte, 
ouă, carne cât se pote de puțină, 
decă s’ar pută de loc.

In ori-ce cas trebue a se păstra 
cele mai bune reguli higienice spre 
a pute îmbunătăți starea bolnavului.

Intr’un număr viitor vom vorbi 
ceva despre Higiena bătrânelei.

Prof. Dr. Elefterescu.

învățământului limbii, fiind tratate în ea 
tdte ramurile de învățământ ale limbei. In 
partea a doua se află un curs complet de 
leoțiunl practice. Un esemplar costă 6 lei.

MULTE ȘI DE TOATE.

Târgul do rîmâtorî cin Steinbnish.
Starea rîmătorilor a fost la 

9 Noemvre de 6061 capete, la 10 Nov. au 
intrat 95 oapete și au eșit 290 capete ră
mânând la 11 Nov. un număr de 5866 ca
pete.

A apărut Nr. 3 din Povestea vorbei. 
Revistă literară-săptămânală, cu următorul 
sumar: De pe dâl (poesie) de Gr. Coșbuo, 
Stâua (fantasie) de St. Tomsa, In nopte de 
vară (poesie) de A. Stavri, Micuții (prosă) 
de Ion Gorun, Se’etelneau (versuri) de D. 
TeleorJ Un criminal (nuvelă) de A. Rodion, 
In nepăsare (poesie) de Antemireanu, Sem
nele vremii de Sandu, Enigma (poesie) de 
A. Steuerman, Versuri nouă (Crîng și 
Luncă de Or., Turnibuca (nuvelă macedo
neană) de P. Vulcan, 0 călătorie în balon, 
de Alfio. Ilustrații fanfaronada de Heid- 
brinck. Prețul de abonament pentru Anstro- 
Ungaria 5 fi. pe an ; 2 fl. 50 pe */ 2 an. 
Numărul 15 bani (12 cr.)

Din partea Institutului de Editură Ka
lian și Ignat Samitca din Craiova primim 
volumul: Cum iubim, operă postumă ine
dită de Traian Demetrescu, una din oele mai 
bune scrieri ale regretatului poet. In „Cum 
iubim? să găsesc o mulțime de fapte din 
vieța reală și cari înteresâză în gradul cel 
mai mare pe cetitori. E de prisos a mai 
recomanda acest volum, căci talentul re
gretatului poet este în de ajuns de cunos- 
out, și suntem siguri, că fiă-care se va 
grăbi de a-șl oumpăra acest volum. Prețul 
unui exemplar 2 lei 50 baDl. Se găsesoe 
da vendare la tdte librăriile din România.

*

Din „Biblioteca de popularisareu edată 
de institutul de editură Kalian și Ignat Sa
mitca din Craiova a apărut nr. 28: „Sim- 
pluu, conținând sub aoest titlu o eolecțiune 
de novelete de-ale regretatului Traian De- 
metrescu, cu portretul autorului și o pre
față de G. D. Penceoiu. Fiă-care număr 
din aoâst.ă publicațiune oostă numai 30 bani 
(16 or.)

*
In editura librăriei Socec & Comp, din 

Bucuresel (Calea Victoriei 21) a apărut: 
Povățuitornl studiului limbii române în 
■clasele primare de I. Manliu, profesor de 
limba și literatura română la institutul pe
dagogic de institutdre din Buourescl. Carte 
autorisată prin deoisiune ministerială pen
tru usul învățătorilor și învățătorelor, al 
institutorilor și institutârelor, precum și 
pentru elevii și elevele șcdlelor normale de 
învățători și învățătâre, de institutori și 
institutore. Acest op e forte voluminos, ou- 
prin4end 710 pagine de tipar oompres și 
pe lângă aceea o interesantă prefață de 
26 pagine. Eruditul autor a împărțit aoâstă 
volumindsă luorare în două părți: una teo- 
retioă, care este un fel de enoiolopediă a

Duel între domnisore.

Orașul Palermo a avut fericirea să fiă 
unul dintre orașele, în care femeile să dea 
dovecjl de bărbăție.

Pănă mai deunăzi nu se pomenise 
niol umbră de duel femeiesc în Palermo.

Acum etă ce spun 4iar0l0 din orașul 
italian:

Domnișdrele Lu’o și Antonielli, între 
cari esista de mai mult timp o ură înver
șunată (ura era din pricina unui tînăr, pe 
care amândouă îl iubeau) s’au întâlnit pe 
stradă, și din vorbă în vorbă au început 
să se amenințe.

La urmă una din ele dădu în cea
laltă.

Cea pălmuită, ca să evite un scandal 
pe stradă se înțelese, ca să mergă împreună 
să alâgă, un loc, în care să se bată. După 
oe au ales locul de luptă, s’au depărtat 
pentru a aduce fiă-care oâte o armă.

Arma hotărîtă era seourea.
Se vede, că voiau cu tot dinadinsul 

să pue capăt vieței, să rămână una pe câm
pul de luptă.

Când au sosit erau bine îmbrăcate și fiă- 
care avea o secure învălită în hârtia.

Atacul a început în regulă, dâoă pot 
fi regule într’o luptă cu securi.

Pote oă se băteau cu securi mai mult 
pentru securitatea iubitului lor, voiau să-l 
scie odată soăpat de primejdia ce-1 ame
nința din două părți. Scurt, domnișârele 
s’au rănit cum li-au plăcut mai bine.

Una din ele a fost grav rănită la oap, 
așa că a fost aprope desfigurată, căci i s’a 
jupuit pielea de pe frunte, pe când oea- 
laltă a fost rănită numai la mână, der ast
fel, că va trebui să-și oumpere o mână ar
tificială.

Decă n’ar fi intervenit un polițist, 
duelul de sigur c’ar fi urmat înainte, pănă 
ce una din domnișore ar fi căcjut mortă.

Aoâsta dovedesce, că nu numai băr
bații pot fi atât de sălbatici înoât să se 
bată pănă la esterminare, oi și femeile.

Au dreptul să rîvnâscă la emanoipare, 
oând sunt atât de răsboinice'

Se notâză marfa : ungnr&șcă veche 
grea dela —.— or. pănă la —.— cr. 
marfă ungurăscă tineră grea dela 
53.— cr., pănă la cr., de mijloo dela 
—.— cr. pănă la —.— cr. ușâră dela 
—.— cr. pănă la------cr.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 11 Noemvre n. 1896.

8 6 ni 1 n ț e
’dS H
5 a

Proțul pet
100 chilogr.

dela | pană

Grâu Bănățenesc 81 8.10 8.15
Grâu dela Tisa 81 8.20 8.25
Grâu de Pesta 81 8.15 8.20
Grâu de Alba.rogala 81 8.15 820
Grâu de Bâcska 81 8.20 8.30
Grâu ung. de nord 81

OS <3 
t O Pl'Qț.nl peT

Semințe vechi soiul 5 a 100 ohflgi’.
oi‘i nonă

d e, dela păiiiî

Săcară 70-72 6.70 6.75
Orz nutreț 60-62 4.10 4 45
Orz de vinars 62.64 510 5.90
Orz de bere 64.66 6.60 8.—
Oves 39.41 5.65 6.10
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz altă soiu 73 B— ,—
Cucuruz .— .—
Hirișcă n —

Productediv. Seini
Oursru i

dela p&tiiț

Ssm. de trif. Luțernft ungur. 44 - 48-
— transilvană — —
— bănățenă

7) roșiă 38.- 42.-
Olsu de rap. rajnat duplu -.— —
Oleu de in —. - —. —
Uns. de porc dela Posta 57.50 58.—

d II dela țeră —... —
U) Slănină sventată 52.— 52.50

77 afumată 57.- 58.--q o Seu —. —.—
Q Prune din Bosnia în buțî 14.— 14.50O

7? din Serbia în saci 14.— 14 50
& Lictar slavon nou 17 25 1750u-

n bănățenesc 15 25 15.50
•3 Nuci din Ungaria
<0 Gogoși uuguresel

SL serbescl
Miere brută _ .__ —. _

)7 galbină strecurată — _ ,—
Ceară de Rosenau B_ . —
Spirt

n Drojdiuța do spirt

Cursei leșurilor privata
din 11 Noemvre 1896

Calendarul septemâneL
NOEMVRE. are 30 dile. BRUMAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

3 S. m. Acepsima
4 0. păr. Ioanițiu
5 S. Galateon
6 S. Pavel ar chan.
7 33 m. dela Melit.
8 f Arh. Mill.șiGav.
9 S. Onisifor, Perf.

15 Leopold
16 Edmund
17 Gregoriu
18 Eugeniu
19 Elisabeta
20 Felice
21 într. în biser.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

1H. L. Grâul cel mai frumos 5 50
J» Grâu mijlociu . . 5 30
7 1 Grâu mai slab . . 5 10

Grâu mestecat . . 3 50
11 Săcară frumâsă . 3 70
H Săcară mijlocia . . 3 50
j, Orz frumos . . 3 40
ii Orz mijlociu . . . 3 20

Ovăs frumos . . . 2 40
î? Ovăs mijlociu . . 2 10
lî Cucuruz .... 3 30
J) Mălaiu.................... 4 —
J 1 Mazăre.................... 6 50
7) Linte . . . • . 11 50

Fasole................... 6 —
H Sămânță de in . . 8 —
n Sămânță de cânepă . 5 —
), Cartofi ..... — 75
i j Măzăriche .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 45
Carne de porc . . . — 49

11 Carne de berbece . . — 28
100 kil. Său de vită prâspăt 21 —

II Său de vită topit 32 —

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 13 Noemvre st. n. 1896.

Gump. vinde.
Basilica 6.70 7.10
Cradit .... 198.— 199—
Clary 40 fl. m, c. 57.— 58—
Navig. pe Dunăre . 140.— 144—
Insbruck .... 27.25 28.25
Krakau .... 28.— 28.50
Laibach .... 22.25 23.25
Buda .... 59.— 59.—
Palfly .... 57.75 58.25
Crucea roșie austr, 17.75 18.7b

dto ung. . 10.— 10.40
dto ital, 11.50 12—

Rudolf .... 22 — 24—
Salm .... 70.— 71 —
Salzburg .... 26.50 27.50
St. Genois 71.— 72—
Stanisiau .... 43.— 45—
Trieitine 4%% 10® m. c- 145.— loO—

dto 4“/n 50 69— 73.—
Waldstein 60.— 62.—
SSrbescI 3e/0 34.25 35.25

dto de 10 fraud —.— —.—
Banca h. ung. 4% 121 25 122.25

din 11 Noemvre n. 1896.
Bursa de BucurescT

■Valorx D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Aur.- Oct. 100.‘/a
Renta amortisnbilă .... 5% 99.—

D „ flmpr. 1892 . . . 5% lan.--Iul. 100—
r „ din 1893 5% » 7) 100.—

„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-oct. 95. V,
n „ (Impr. de 32. ’/î mii. 47o lan.-lnlie 87 7
71 „ (Impr. de 50 mii. 4% 71 H 87?/s
71 „ (Imp. de274 m. 1890 4°/o n ii 87.3/fl
n „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/o 51 71 87.%
J7 „ fim. de 120 iul. 1894 47o 87%
V . „ l(lm. de 90 mii. 1896 4°/o »» H 87.5/s

Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 6°/o Hai-Nov. 103
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 292—
Oblig. comunei Bucuresel 1883 5«/° lan.-lul. 95.%

JJ „ ,. din 1884 57o Hai-Nov.
71 „ „ din 1888 5% iun.-Doc. —.—
•J ,, „ din 1890 5% Hai-Nov. 96 %

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lau.-lulie 93.%
jf „ urbane Bucuresel 8°/o
77 77 7? » 57o » n 89—

77 77 E°/o 51 )> 84.%
Obhg. Soc, de basalt artificial 6% 11 »

V.N.
Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1775.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 226.—
Dacia-ilomânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 442.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 475.—
boc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 2&0 _ -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 ..... 209.-
Soc. Rom. de Hârtie uit, — 100 —•—
„Patria"4 Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 _ ,_
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —,—

, „ „2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de iur. militare u. d. 60 lei ■>0u _ ,—
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 liî'JO —.
Societ p. const, de Tramways ?0- 1 55 600.—
20 trancl aur 20.12

SCOMPTUEÎ:

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6'7o Petersburg . . 4'/2%
Casa de Depuneri &72 Berlin .... 5%
Londra .... 8% Belgia .... 3%
Viena..................... 4— Elveția .... 47a

CursuS pieteâ EJii’așow.

Din 13 Noemvre 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.48 Vând. 9.50
Argint român. Camp. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vând. 9.53 V2
Galbeni Cump. Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. —.— Vând. — .—
Mărol germane Cump. 58.20 Vând. 58 80
Lire turossol Cump. —i— Vând. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

CJairsul Sa baaipsa dim Wiena»
Din 13 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta da corâne ung. 4% • • • 99.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% • 122.—
Unpr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 100.75 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% - • • 97.60
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Im pruni, ung. ou premii ..... 153.50
LosurI pentru reg. Tisei și Begedin. 137.—
Renta de hârtie austr................... 101 35
■Renta de argint austr.......................... 101.30
Renta de aur austr. ..... 122.45
N&poleondoiî ....... 9.5372
Mărci imperiale germane . . , 58.771/,
London vista .   119.90
Paris vista........................  47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 44,50

Proprietar: Or. Ams0®! BBuresianv.
Redactor responsabil: firegoriai 0Ba5os»

„VICTORIA", întemeiată 
la 1887.

întemeiată > 
la 1887.

YYVYYVYYV’A

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

Capital de acții fl. SOO.OOO. Fond de reservă fl. OO.OOO. să
Depuneri fl. ©flfl.OOO. Circulația anuală fl. 12,000.000-

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol- 
vesce 5°/0 interese fără privire la terminul de ab4icere. ț’y

Dare de venit după interese încă o solves ce ins ti- nS 
tutulseparat. ^y

După starea cassei, depuneri pănă la fl. 1000 se res- gS 
tituesc îndată la presentarea libelului fărăab4icere- Uy

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo- 
mentan după sosirea coinandei.
912,17-*  Direcțiunea institutului.
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„Anker-udvar<(.

1097,5—6

$

Representunța generală pentru Ungaria:

ll

1091 5-G

1025,36—100

1

2

S ft

Se caută, O femee menageră, în casă ca îngrijitdre la patru 
copii. — Etatea copiilor dela 8 ani în sus. — Respectiva va avea ca 
ajutor ddue servităre și o remunerația favorabilă.

Preferabilă ar fi o română, care să cunăscă și limba nemțescă. — 
Etatea să fîă de 38—40 ani.

A se adresa Ia Domnul Vasilie W. BSfalsi comerciant în Brașov 
pană la 10 Decemvre a. c.

i

feoooooooocx^
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: Sa COlffitiaa’băo 
de mistuire, maiadieie a rinichi
lor, a besicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

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

DEPOSIT PROPRIU în Ka-așov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SiMlu, Sig-Mșoa-a și în Alfija-dfaalia î la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Ossj: la Segesvăry es tărsai, în HJevas la Balog Gyula, 
în Oresties la Nemeth Jănos.

Cu tătă stima:
AdminisWiunea isvoruhii 

„M A T I Ii A.“

(comit. Hăromszek). Uodok*  (Transilvania).

sl—-si

„A II K E R«
Societate de asigurare si rente.

Direcția:
Wien, I, Hoher ^arkt fi. Budapest, VI., Deăkplatz 6.

„Anker-Hof((.

m easele proprii ale societății. 

Averea societății: 110 militine corone.
Starea asiguranților: 460 militine cortine. 
Plătit pănă acuma: 192 militine cortine.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
la miliția asigurare de resbel fără platu. Participanților câști
guri mari. Asigurări de copil favorabile

Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 
Brașov și giur.

de Diamantini
B □

S. HAAS & Hi,
șirul Florilor Nr. 14.

J
Jeșate în aur si argint v ei-itaî» ii.

întrece t6te imitațiile de pănă, acum în lucire, ace de Ibi-®ș , cca-ceâ, 
inele, nasturi colliere, podobe do por, pentru teatru, baluri, soarele.

Zur Brillanten-Kdmgin,
W9EN, Adlergasse Nr. 3.

Ca4a»J<»g;e ilustrate cu prețuri, se trimit gratis si franco.

"s

filarea bancrută!
New-York și Londra n’su lăsat necruțat nici continentul europen și 

marea fabrică de argintăria s’a vâdut necesitată să dăruiască întregul 
deposit in schimbul unei râsplate mici pentru muucă.

Eu sunt împuternioit eâ îndeplinesc «cest mandat.
TL, trimit ■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următdrele 
Jjll lllillll, obiecte pentru mica sumă, de O. <p.®O și adecă:

pentru

[0 SI
Mijlocuhl celîi mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

lorti precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutuhl și plăcutulii

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsamc^
Acestu balsamil preparată cu îngrijire din erburile alpine colo mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotrU în contra tuturoră greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamil acum una singură și dovedita int'ili- 
ca«Baes»l«i «le casă poporal»/.

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

FIȚI ATENȚII!’
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentfl, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

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

lingură oe argint pentru lapte 
patent american, 

oiooănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cesol Victoria englezesc!, 
oandelabre de masă, 
streourăiore pentru c6i0, 
zaharniță,

cuțite fine de masă cu lamă 
veritabilă eDglesă, 

furoulițe de argint patent ame- 
rioan dmtr’o bucată, 

linguri de argint patent ame
rican, 

lir gurițe de argint pentru ca
fea patent american, 

lingură de argint pentru supă 
patent americau, 
Tote cele 44 de obiecte sus 

fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fi. 6.60. Ar
gintul patent american este un metal alb, care îșl păstrâză col6- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea oe se garantbză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nil c șarlataiiiă, 
mă simt îndatorat în publio, oă ori cine, oăruia nu-i convine marfa 
îi trimit banii înapoi, nimenea însă să nu treoă cu vederea ocasiu- 
nea acăsta favorabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, 
care ou deosebire se potrivesoe pentru 

idțm d® tiieraa

dar de nuntă și în ori ce gospodăria, 
ffl&epou sâgimai Sa A. HIRSCHBERG-S 

Haupf-Agentur der vereinigfen ;amerik. 
Patent Silber-waarenfabriken.

WIEN, II., Reinbrandtstraose 15>/b.
Se trimite numai ou rambursa poștală s6u ou trimiterea sumei înainte. 

Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: 

Esta-as «flin scrisorile «Ie recwiioscisiță.
Sunt forte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai tri

miți încă o garnitură de 44 bucăți de argint patent american cu ram- 
bursă. Bozovics, comit. Krasso Szoreny 18/7. 1896.

Keresztes Sandor, fisolgăbirău.
Pilis, 24 Aug. 1896. Comit. Pesta.

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

Baron lulius Nyâri.

6
2
1
1

44 bucăți la un loc fi. 6.60. 
amintite au costat mai înainte

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil sS pote procura numai în 

XJeposit-CLlvL pxirLcipa,l-EL alia. proâ.’ULcetorvi.l’vi.i 

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

Im XButlageesla: la farmacia I. von Tordk.
Tote farmaciile din Brasovfi, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au depositîi’ din acesta balsamil de viăță.
Toth de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(X’ra.g-ex "D'rLiveisal-Ha'U.ssarce) 

unii medicamenta sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta în 
contra tuturorb inflamațiunilorâ, rănilorii și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințezi cu succesu sigurii la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloru cu ocasii nea îuțtrcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghie, la panariții [ulcerațium la degete, la întărituri, 
umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întărituri se vindecă în timpuld colii mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formații deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulti cela mai scurta fără dureri.

8n cutiore ă 25 și 35 ci*.  

Fiți atenti!•> •>
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga se irvi- 

teză forte desa, faca pe fîă-cine atenta, ca singura numai 
'la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutidrile din me'aia galbină, în cari se pune, sunta înfășu
rate în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicaținnea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provedute cu marca fabricei 
de mai susa.

Balsam pentru ausj.
(G-ebxor-ÎE3 als a,zxx)

Cela mai probata și prin multe Încercări cela mai temeinica medicamenta pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perduta. I Flacon I ffl.

Tipografia A. Muresianu, Brașov.


