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1HSERATE ce pîimeao la Adml- 
nlstrațlune In Biașov ?i la ur- 
mătârele Birouri de «r.unolurl: 

în Viena: -ăf. Bukss, Htmrich 
Schatek, Rudolf Mosm, 1, Oppeliks 
Nachfolgor; Anton Oppelik, J. 
Danmhcr, în Budapesta; i. F. 
Goldberg 6rg, Eckststn Bemoli în 
Bucnrenci; Agsnce Havas, Sug- 
Gmsalo de Koumanie; în Ham
burg: Karoiyt <fc Liebmann.

Prațul inacțiunilor: o seriâ 
garruond pe e eoldnâ 6 cr. p.i. 
BOer. timbru pentru o publi“ 
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
neriă 10 cr. seu 30 bani.

„6mta'‘ iese în M-care ti, 
AiJOflamsHîfl pentru Answo-Ungnna: 
Pa un an 12 fi., pe șâse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlnooă 2 li. pe an.

Pentru România sl străinătate: 
Pe un an 40 frnnol, pe șese 
Irul 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Sa prenumără la t6te oficieie 
poștale din întru și din arară 

și la dd. ftoieotori.
liTiamcinil neutra BrasoT 

adminintratiunea. piața nara, 
Tfirgui Inului Ni. 30 etagiu 
I.; pe un an 10 fl.« pe sase 
luni 5 fipo trei luni 2 fi. 50 ur. 
Ou dusul în easti: Pe un an 
12 fi., pe H luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esomplnr 6 cr. v. a. 
sin 15 hani. Atât abonamen
tele cftt și însarGnlniie sunt 

a se plăti Înainte.
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Subvențiimea do stat 
pentru învețătorii dela șc6lele 

poporale.
In urmarea esecutării artic. de 

lege XXVI, din 1893, — care tra- 
teză despre întregirea salariului în
vățătorilor dela șcălele poporale pană 
la suma de 300 fi., respective la 
400 fi., — după arătarea făcută de 
(Țarul „Fovărosi Lapolc11 au fost aju
tați (pănă la finea lunei Novembre, 
a. c.) 1703 învățători poporali cu 
305,053 fi. v. a. și anume:

384 învSț&torl romano-catolici au pri
mit 60,223 fi., apoi 429 învgț&torl greco- 
catolici (cea mai mare parte ruteni din 
diecesele de Eperies și Muncaoiu, preoum 
se arată mai la vale) au primit 84,430 fi.

116 învățători luterani (diu Ungaria 
slovaci și nemți) au primit 18,757 fi.

460 învățători reformați (calvini un
guri din Ungaria și Transilvania au primit 
86,754 fi.

2 (cji doi!) învățători greco-orientali 
șerbi au luat 113 fi.

13 (<ți trei-spre-c}ece) învățători greco- 
orientali români au luat 2071 fi.

37 învățători unitari (unguri) 9543 fi.
15 învățători jidani 2254 fi.
247 învățători comunali 40,875 fi.
Deci îmbunătățirea salariului din par

tea statului face 179 fl. de fiă-care învăță
tor, soootindu-se „calculo medio11.

„Aceste oifre arată câtă importanță 
are legea, — la înoeput desprețuită, — des
pre subvențiunea de stat a învățătorilor, 
aplicată in pracsău.

„Din acest conspect se vede mai 
departe, că susținătorii șcdlelor greco- 
orientale (românescî și serbescl) numai în- 
tro mesură fdrte neînsemnată au recurs la 
ajutorul de stat, ceea-oe firesoe numai săr
manii învățători vor ave să espieze (sufere). 
Mai departe autoritatea bisericâscă a lute
ranilor ardeleni (săsesc.ă) nu a cerut subven- 
țiune dela stat pentru învățătorii săi“.

„învățătorii greco catolici subvenționați 
ai dieceselor de Eperieș și Munoaciă sunt 
aprdpe toți ruteni, abia unul sdu doi români. 
Ordinariatele (bisericesc!) române prefer ca 
învățătorii lor să se consume (să se părdă) 

în lipsă, decât să reourgă la snbvențiune 
de stat garantată și lor prin lege“.

Așa oficiosul inspirat de acolo, 
de unde a cules datele.

Lui și stăpânului seu, pare că 
li-e milă — ca Țiganului de pilă — 
de învățătorii noștri români, dâr 
acesta milă prefăcută arată învede
rat displăcerea și supărarea guver
nului unguresc, că Românii nu vor 
se precupețescă pe un preț, fiă și 
mai mare de 179 fl. dreptul lor de 
a dispune asupra șcdlelor și a învă
țătorilor și preste tote: de dreptul cel 
mai scump de limba națională.

Ordinariatele ndstre vor purta 
de grije, ca învățătorii noștri să nu 
pieră de fdme, precum (Țce oficio
sul, apoi înși-și învățătorii noștri 
români prefer a suferi lipsă și nea
junsuri, decât să alerge după mila 
statului vitreg, care cere în schimb 
nu numai trupul, ci și sufletul, pre 
când dâcă ar fi drept, precum s’ar 
conveni, ar trebui să dateze necon
diționat ajutdrele necesare, pentru 
că din sumedenia de bani, ce 3 mi- 
liâne de Români varsă în erariul 
statului, aceștia pot pretinde cu tot 
dreptul, ca din acea enormă sumă 
de contribuțiune să se întorcă mă
car un procent pentru scopuri cul
turale ale Românilor, ceea ce se 
prevede și în legea despre egala în
dreptățire (???) a naționalităților, 
care s’a creat cu eugetul perfid de 
a nu se esecuta.

Din cifrele arătite mai sus se 
vede, că Ungurii, (romano-catolicii 
și calvinii), flămânzii națiunei supre- 
matisătdre, beneficiază mai mult, 
pentru-că ei nu sunt siliți a-șl sa
crifica limba, precum sunt siliți 
Românii, Sârbii și Slovacii (de Nemții 
din Ungaria nu vorbim, pentru că 
ei înși-șî se întrec în orbia lor de 
maghiarisare, „ volenti non fit inju
ria".) a sacrifica molocului ce se 
numesce limba statului.

Dâr statul nu are limbă, căci 
statul suntem noi, locuitorii țării 
toți la olaltă, cari vorbim diferite 

limbe, și decă să impune limba ma
ghiară, ca limbă a statului e o 
minciună, pentru-că limba maghiară 
este numai limbă oficială pentru în
lesnirea administrațiunii în sferele 
mai înalte și nici decât limba sta
tului.

După Maghiarii de ambe confe
siunile, Rutenii gr. catolici alergă 
mai vârtos la subvențiunea statului! 
Acești Ruteni, fac ca și Nemții din 
Ungaria, se întrec în a se maghiarisa ! 
Maghiariseze-se! nu ne pasă. Der 
fiind-că în unele părți ale țărei ei 
locuesc mestecați cu Românii, de 
aceea-și confesiune, ni-au făcut și 
ne fac încă multă și mare strică
ciune. Așa în fostul district al Haiduci
lor, în districtul Sabolciului și al 
Sătmarului, au contribuit mult, fărte 
mult la maghiarisarea colocuitorilor 
și coreligionarilor români.

Tot Rutenii reclamă cu insis
tență înființarea episcopiei gr. ca
tolice cu limba liturgică maghiară. 
Tot ei, Rutenii, stăruesc a înființa 
în Budapesta parochiă gr. catolică 
cu limba liturgică maghiară. Ro
mânii însă, se feresc de ei ca de 
ciumă.

Apostrofarea ce se face în co
municatul de mai sus, la adresa 
ordinariatelor românesc!, de ambe 
confesiunile, (un fel de înfruntare!) 
este cea mai mare laudă ce se dă 
ordinariatelor românesc! eră mila 
de bieții învățătorii noștri, este o 
cursă perfidă, aruncată la adresa 
lor. Der nu-șl vor ajunge scopul, 
căci ordinariatele ndstre vor sta la 
înălțimea chiemării lor bisericesci și 
naționale, la care trebue să se 
avânte și corpul învățătoresc, ca fii 
supuși credincioși bisericei și na
țiunii sale.

Frică să avem numai de Dum
nezeu și nici decât de Banfe, de 
Wlassics și de alte pașale, căci Zilele 
pașalicului lor sunt numărate la 
Dumnecjeu, eră ale națiunii române 
sunt eterne, ca și ale genului ome
nesc ! Cat. Cens.

Epistolă deschisă
catră profesorii și învețătorii români din 

părțile ungurene.
Cu mare durere sufletescă am 

aucjit în săptămânile trecute plân
gerea din rostul unui dintre cei mai 
înalt demnitar ai Bisericei române, 
cjicend: „Ce să facem, Domnule, că 
ni-se duc profesorii la institute stră
ine, dâcă nu le înmulțim salariile?“

Și mai cu mare durere și cu 
adevărată amărăciune a inimei am 
vă(țut și cetit cele ce le scriu aprâpe 
toți corespondenții gazetelor nâs- 
tre politice, despre deșertarea unor 
învățători de ai noștri și trecerea 
lor la școle de stat și comunale, și 
nu numai învețătorii, ci și prea pu
ținele învețătâre, ce le avem — și 
cari apar pe firmamentul românesc 
mai rari, decât rarițele — ursa mi
nor de pe ceriu — sunt cuprinse de 
acesta bălă sufletescă.

Domnilor și Domnișârelor! E în 
general cunoscut, cumcă dascălii 
vechi au fost cu mult mai rău plă
tiți, une-orl aprdpe maltratați, nu 
numai la noi la Români, ci și la 
alte națiuni. Să ne aducem aminte 
de George Lazar la BucurescI, care 
cu tâte că era cel mai zelos învă
țător, totuși trebuia să audă adese
ori: „Adă foc în ciubuc, Dascăle!" 
Și dascălul asculta, și se făcea punte 
și luntre, numai să pâtă, nu trăi, 
cum trăiesc învățătorii noștri de 
astăZl, aprope numai vegeta. 
Și 6re pentru ce? Cum se putea, ca 
un om tiner, bine crescut, universi
tar de Viena, să supârte o astfel de 
tractare, o astfel de nutrire? Ei, și 
s’a putut și făcut!

Cum s’a putut, ca dascălii că
lugări și civil! dela Blașiu să fi 
fost dascăli, să fiă învățat și ținut 
prelegeri publice și după prelegeri 
să rnergă să-și aducă lemne din pă
dure ?

Decă nu ați fi aplicați a crede 
cele ce le scriu eu, poftiți luațl Is-
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Bătrâna cerșitore.
de Pietari Păivărinta.

Trad, de 1. C. Panțn.
(Fine).

S’a făcut diminâță. Viscolul nu 
s’a curmat de loc, din contră a de
venit mai furios. Dincolo peste o 
vale se zarea din când în când bi
serica prin zăpada spulberată. Slujbă 
nu era, căci nu veniseră la biserică 
decât câțl-va creștini, car! aveau de 
înmormântat un copil. Clopotele su
nau jalnic prin furtună, așa de jal
nic ca și când ar prevesti o mare 
nenorocire. Preotul și cliserul ve
niră la biserică numai pentru în
gropăciune, și îndată apoi merseră 
acasă, căci pe așa o vreme nu era 
de stat.

Valea încă era înfundată de omăt 
astfel încât preotul, clisierul și ru

dele copilului îngropat, o trecură cu 
caii mai mult înotând; și nu era alt 
drum, trebuia să trec! peste acestă 
vale lată, care despărțea partea cea 
mai mare a satului de biserică. Ți- 
se etrîngea inima de grâză, când 
vedei, cum caii se munceau prin ză
padă întocmai ca nisce soboli, cum 
săniile săriau într’o parte și înrr’alta, 
er vizitii în piciâre pe lada săniei 
se căsneau să nu răstârne. Une-ori 
alunecau și se rostogoleau cu sănii 
cu tot în nisce gropi de nu se mai 
vedeu urmele lor și numai viscolul 
desfunda drumul, ca să mergă mai 
departe.

A trecut Lunia, și viscolul nu 
se curmase, a venit Marția, vremea 
era aceiași. Așa ceva se întâmplă 
de tot rar. Așteptând astfel schim
barea vremei, ni se urîse în sat. Ne 
petreceam timpul cu ce ne venea 
înainte ca să mai alungăm urîtul. 
Dădui de nisce cărți și credeam ca 
să-mi iac de lucru cu cetitul, când 
colo ce se vedi tot cărți, pe care 

le-am fost cetit înainte. Merserăm 
apoi prin vecini se mai ornorîm tim
pul. Mai la fiă-care casă se vorbia 
de cerșitorea Ana, căci eu, ori cât 
aș fi vrut, nu-mi puteam abate gân
dul dela ea. Fiă-care vorbia cu dis
preț despre ea, pâte numai de aceea, 
că era'— săracă! întrebai, după asta, 
că ce va fi făcând fie sa Sana cu 
copilul ei pe așa o vreme și nefîind 
mamă-sa acasă. „ Ticălâsa aia nu 
duce lipsă, căci bătrâna cerșesce pe 
ori-ce vreme și-i aduce de mâncare11, 
miau răspuns toți cei de față. Eu 
tăcui, căci eram călător în acest 
sat străin, der m’a cuprins o mare 
nemulțămire și un simț de o adâncă 
durere aucjind vorbele acestea.

Marți după ameȚi se mai con
teni vremea, întru atâta că nu mai 
ningea, der crivățul bătea aspru și 
rece. Fulgii de zăpadă spulberați um
pleau câmpul ca nisce nori, astfel, 
că curțile și căsciârele apăreau într’o 
mare de foc. Sărele se ivea câte pu
țin printre norii întunecați și lumina 

împrejurimea învălită într’o haină 
mohorîtă.

Am stat destul în ^at și ne gă- 
tarăm trebile. Doream să ne întâr- 
cem acasă, deși calea nu era tocmai 
ademenitore. In cele din urmă, ce 
era se facem, a trebuit să plecăm. 
Noi credeam că lumea și pe astfel 
de vreme va eși din sat să desfunde 
drumul, der în curând ne-am văcjut 
înșelați. Omenii îșî luară picioran- 
gele alergară în grabă pe la coșa
rele lor, și aduceau cu săniile nu
treț la. vite. Alții dedeau zăpada la 
o parte de lângă garduri, pe cari le 
scoteau și le duceau acasă ca să 
facă foc. Nici nu se ptftea altfel, 
pentru bieții omeni, cari nu și-au 
adunat destule lemne, căci acum tâte 
căile și potecile în izlazurile și’n pă
durea comunei, erau înfundate.

D’abia făcurăm a patra parte 
din drumul nostru. Am ajuns la o 
curte, și eram buni bucuroși, că avem 
unde să înoptăm. Ai casei se mirară, 
că am putut veni și pănă aici, căci 
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toria Românilor din Dacia superiâră 
de A. Papiu Ilarian, deschideți la 
pagina 205 și cetiți:

„Sub Bob se așezară, în Blașiu norme 
împărătesei: se sistemisâ gimnasiul, profe
sorii se plăteau din venitele mănăstirei și 
aveau 180—200 fi. pe an, din acești bani 
nici trăi nu puteau; cei ce nu erau călu
gări dau la seminariu numai pentru mân
care 16 fi. Așa pentru vestminte, lumini, 
lemne, gustare, apoi cărți, le rămâneau nu
mai 40 cr. la lună. La unii dintre profe
sori trebuiau să le aducă părinții de mân
care de acasă cu desagii în spate, sărăcia 
îi împingea pe unii profesori de singuri 
trebuiau să-și aducă lemne cu spatele din 
pădurea Nișca, ca să nu piară de frig*.

Așa era, așa au trăit dascălii 
noștri pănă la 1848 și ei, cu tot tra
iul rău și cu plăți mai mici și mai 
rele decât măciucașii și vătășeii sa
telor, au sciut și putut învăța și 
cresce bărbați ca Iancu, Buteanu, 
Dobra, Micașiu, Baronul'Vasiliu, La- 
dislau Papp, Dimitrie Moldovan, Ia- 
cob Bologa consiliar de Curte, Eliă 
Macetlariu, George Barițiu, ambii 
Mureșani și tâtă acea pleiadă de pre
fecți, tribuni, centurioni, cari mai 
neinteresați și decât dascălii lor au 
servit națiunea unii cu sacrificiul 
vieței în 1848—1849.

Și nu s’au plâns, nu au trecut 
în lagăre străine, unde se plăteau 
salare duple, („dufla lehlung!“).

In mai puțin decât 50 ani, — 
un lustru al strămoșilor — atâta 
se fi degenerat flârea națiunei ro
mâne, încât astăc|i învățătorii, pe 
cari ’i-a crescut ea cu mare greutate, 
cu multe sacrificii și abnegațiune, 
se trecă pentru un os de ros în cas- 
tre străine? Se părăsâscă șcâla ro
mână, care ’i-a crescut și le dă pâne 
în gură și se trecă la șcâlele de 
stat? Acel puternic strigăt și cânt 
al lui Alexandri:

Fiă pânea cât de rea
Tot mai bună ’n țera mea.

Acest cântec atât de dulce și 
atât de real, 9® nu fi făcut nici 
o impresiune în sufletul lor? se nu 
fii adus în vibrare tâte arteriele cor
pului lor?

Eu nu cred. Și de cumva s’a 
întâmplat una ca acesta pănă acum, 
sper, că nu are se se întâmple de 
aci înainte.

Der îmi veți 4’ce: Ce crec|i, 
omule, nu scii, că Christos a avut 
numai 12 Apostoli și din aceștia 
unul l’a tradat etc. etc. ? Sciu prea 
bine, răspund eu, dâr în urmă tră
dătorul, mustrându-l consciința pen
tru crima ce a comis, s’a dus și s’a 
spânzurat. Și cred firm și tare, că 
răsplata Cerului îi va ajunge și pe 
toți aceia, cari pentru lăcomia de 
argint părăsesc taberile părinților, 

fraților, nepoților și a tot nămul lor, 
pentru a se pune în serviciul con
trarilor noștri.

D-lor și Domnișârelor! D-Vâstră 
în 5—6, 10—15 ani, cât ați studiat 
și petrecut la școle mici și mari, 
cred, că veți fi aucțit, pâte și cetit, 
acea învățătură a Sântei Scripturi, 
care sună așa: „Nu trăesce omul 
„numai cu pâne, ci și cu cuvântul 
„lui Dumnezeu".

V’ați dat, — vă rog, — vre-o- 
dată semă, ce va să cțică, ce însem- 
neză acest cuvânt al lui Dumnezeu? 
Ca să predice cine-va c|iua și noptea 
cuvântul lui Dumne4eu, cum vor a o 
interpreta unii bisericani, nu se pâte.

Eu cred, că acest cuvânt al lui 
Dumnecfeu e ceea ce în 4iua de as‘ 
tăcți numim ideal.

Care e idealul celor mai mulți 
dintre D-vâstră, a celor juni și ju- 
nișori? — O tineră delicată, frumu
șică, fără de al cărei amor cred, hă 
nu ar pute trăi în lume, fir pentru 
cei ce au prins și strîns idealul de 
mai înainte în brață-i, începe să de
vină ideal fructul amorului lor: sunt 
ângerașii resultatul acelui amor, e 
solicitudinea de crescere, de sănă
tatea, cultura și bunăstarea lor.

Care a fost, care mai e idealul 
nostru, al bătrânilor? Pentru ce a 
cerșit, adunat și dat Episcopul Clein 
120,000 fl. și moșia dela Sâmbăta și 
Gherla în schimb pentru moșia dela 
Blașiu? Pentru ce el și toți urmă
torii lui în Episcopiă au sacrificat 
totă starea și averea lor, pentru ca 
să ridice școli în cari să se cultive 
și întărescă copiii români și adevă- 
rați creștini? Pentru ce George La
zar s’a umilit a pune cărbuni pe 
ciubucul boeresc? Pentru ce Metro- 
politul Șiuluțiu și-a tras bucătura 
dela gură — cum scrie în testamen
tul său — numai ca să pâtă aduna 
bani, fonduri pentru cultura fiilor săi 
sufletescl? Pentru ce dascălii cei bă
trâni au răbdat tdme, au suferit frig, 
au suportat atâtea greutăți și oste
neli? Pentru ce în fiilele mai din 
urmă un Gojdu, un Șaguna, un An- 
dronic și mulți alții și-au jertfit tâtă 
averea ? ,

Pentru ideal, Domnilor, pentru 
idealul, care i-a nutrit pe ei, pe noi, 
și cred că vă va nutri și pe D-vâs- 
tră — idealul continuității neamului 
românesc; pentru ridicarea lui din 
întunerecul nopții; pentru cultura și 
mărirea lui!

Ei, dâr precum o armată fiă 
cât de mare, bine instruită și pro- 
văcjută cu tâte cele de lipsă, nu va 
pute elupta victoria nici-odată, decă 
oficerii și gregarii ei încep a deșerta 
și a trece la adversar, așa națiunea 
română nu va ajunge la menirea și 
chiămarea ei, decă dascălii, învăță

torii, profesorii, doctorii, advocații, 
comercianții, nobilii și cel mai mic 
din fiii ei desertâză și trec în castre 
străine.

Unde, și cum am sta astăcți noi, 
decă de-o miiă de ani încâce căpi
tanii, conducătorii, nobilii noștri nu 
ar fi trecut în castre străine? Cât 
ar fi de mare numărul nostru, cât 
am fi de compacți, dâcă nu ar fi 
părăsit Românii din Țera Hațegului 
și de-alungul Mureșului ortodoxia 
primind reformația, prin care pier- 
(jându-și limba, au trecut, fără să 
vre și scie, în castre străine!

Sciu eu prea bine, ca nevoia ne 
duce unde nu ni-e voia. Sciu și cu
nosc nevoile, lipBele și năcasurile tu
turor; der contest și voiu să probez, 
că nu tote lipsele și năcasurile sunt 
nevoi și lipse adevărate, ele sunt în 
99 cașuri închipuite și numai în al 
sutelea reali. Tot așa și încă mai 
bine se satură cineva cu mămăligă 
cu lapte, cu brânză și chiar cu zamă 
de varejă, ca și cel ce sârbe numai 
supă și mănâncă numai cărnarii, și 
alergă ca nebunul după pesci și carne 
de animale sălbatice. Tot așa de bine 
merge pe calea bisericei, pe drum 
seu pe promenadă cel încălțat cu 
opinci, cu încălțăminte de piele or
dinară, ca și cel cu ghete de lac, 
de piele rusescă, seu de ied. Tot 
așa de bine e văcțut, și primit în so
cietatea cea bună cel ce e îmbrăcat 
cu haine simple, mai ieftine și cu
rate, ca și cel îmbrăcat numai în 
samur și catifea.

Cu atât mai vîrtos, pentru-că e 
peste tot cunoscut, că cei ce mă
nâncă mai puțin și mai frugal, și 
cei ce umblă desculți, mai subțire 
— nu cu blăni — îmbrăcați, nu nu
mai nu se răcesc, nu-șl strică sto
macul, așa încât să fiă nevoiți a-1 
regula și face activ cu fel de fel de 
hapuri (pilule), ape minerale dulci, 
acre și amare, ca cele dela Marien- 
bad, Vâlcele și Buda, cari costă fârte 
mulți bani și ori ajută numai puțin, 
ori nu ajută de loc, — ci și trăesc 
mai îndelung, pot câștiga mai mult 
pentru fiii, fiicele, une-ori și pentru 
nepoții lor și, decă înbătrânind nu 
mai pot lucra și câștiga, cel puțin 
cu larga lor esperiență pot regula 
și îndrepta pe-ai lor. De aceea 4ice 
proverbul român, că „bun e bătrânul 
la casa omului*.

Decă- pentru acoperirea ăstor-fel 
de nevoi și supărări vreu se trecă, 
și au trecut câți-va deja, apoi ușâră, 
fârte ușâră minte pârtă, cel puțin 
așa de ușâră, încât să nu fi înțeles 
și să nu vre a înțelege, că:

Fiă pânea cât de rea 
Tot mai bună ’n țera mea.

Domnilor! cred toți cunâsceți 

seu cel puțin veți fi aucjit și cetit 
câte ceva despre Popa Balint, său 
cum ’i-ați cpc© D-vostră: Reverenția 
Sa părintele Protopop Simeon Ba
lint : Popa Balint a fost om grav și 
serios; der dâcă gusta 2—3 pahară 
de vin — ceea ce trebue se-o facă 
toți bătrânii, pentru-că se (Țce 9* 
crede, că ce e laptele pentru copii, 
aceea e vinul pentru bătrâni, — de- 
venia cel mai iovial și glumeț om. 
In acestă stare naturală și firescă a 
lui, când se afla între amici și bine 
cunoscuțl, cânta:

Lupule nu mă mânca 
Păn’ va răsări luna. 
Dec’a răsări luna 
Eu la tine nu m’oiu da

Ca amic și stimător al lui Ba
lint, eu nu Vă cânt, ci Vă înt’/eb: 
Cum vi-se pare: Să nu fi răsărit încă 
luna Românismului? Și decă a ră
sărit, precum sciu și văd toți cei cu 
ochi, Vă întreb: Pentru ce vă dațl 
pradă lupului? Credeți dâră, că el 
nu vă va mânca, ci numai se va 
juca cu D-vâstră? Nu e așa, Dom
nilor! pentru-că ce apucă în gura 
lupului, nu mai scapă din gura lui.

Feriți-vă deci, de gura lupului, 
și trăițl mai mult cu cuvântul lui 
Dumnezeu, decât cu pânea ce vi-o 
ofere el, trăițl pentru idealul națiu
nei românesc!.

2 Decemvre 189 6.
I. A. Severii.

Crîsă în guvernul român-
— Retragerea cabinetului Sturdza. Noul mi

nister liberal. —

Pilele din urmă au fost forte 
mișcate și agitate pentru capitala 
română. încă de mult se vorbia și 
se scria de simțitâre ne’nțelegeri, 
ce s’au ivit nu numai îu sînul frun
tașilor partidului liberal dela putere, 
ci chiar și între miniștri.

Un isvor de căpeteniă al acest jr 
neînțelegeri a fost fatala cestiune a 
Metropolitului-Primat. Nu puțin au 
contribuit însă și escesele polițienesc! 
de Sâmbăta și de Lunia trecute, 
mai ales cele de Luni, săvîrșite 
înaintea Universității, unde cetă
țenii și studenții au fost amar cio- 
măgiți de bandele de agențl po
lițienesc!, din causă că voiau se pe- 
tiționeze la Senat în favârea Metro
politului-Primat, osîndit și detronat, 
nu puțin au contribuit, 4’cem, ca 
Regele Carol să dojenescă pe gu
vern și să-l silescă astfel a se re
trage. Regele a cerut revisuirea pro
cesului Metropolitului. D-nii Sturdza 
și Statescu însă n’au voit să mai 
revină asupra măsurilor luate și așa 
au decis a se retrage.

drumul era strimt printre garduri, 
și de Sâmbăta n’a mai trecut nime
nea p’acolo.

întrebai decă n’a întâlnit de Sâm
bătă încâce vr’o bătrână cu un sac 
pe spate, care să fi mers cătră sat.

„Aia trebuia să fiă cerșitârea 
Ana; de ce mă întrebați?* 4ise unul 
dintre cei de față.

„Sâmbătă sera era mai mârtă 
prin zăpadă. Am luat’o în sania nâs- 
tră și am dus’o pănă la un bordei 
și decă va fi plecat de acolo, de 
sigur a murit pe drum*, 4isei eu 
când unul ană întrerupse:

„Se fi murit aia? — Și decă ar 
fi murit! Ea într’adevăr n’a trecut 
p’aicl, der o femee ca ea nu mâre 
nici prin viscolul cel mai mare. I-s’a 
mai întâmplat lucruri d’astea și nu 
’i-a iost nici pă dracu.... Pâte va fi 
rămas la bordei*.

Așa ’mi răspunse un om mai 
în vârstă, care se părea a fi stă
pânul casei. Voia par’că prin vor

bele lui să-mi dea să înțeleg, ce vîn- 
jâsă e cerșitârea Ana.

„Și chiar să fi murit, și așa nu 
era 4e nici o trâbă și nimeni nu va 
plânge după ea*, — adause îngâm
fat feciorul mai tinăr al gazdei.

„Adecă, nu trebue să vorbesc! 
fără nici o milă, trebue să te gândesc! 
mai întâi*, întrerupse gazda casei, 
ca și cum el ar fi vorbit mai almin- 
trelea despre bătrâna cerșitâre.

Era sera târ4iu și ne culcarăm. 
Pe la mie4ul nopței se au4iau bătăi 
în ușe, er prin curte sunau nisce 
clopoței. Gazda casei a deschis și 
după ce a dehămat, a poftit pe 
străini în casă. Erau nisce măcelari, 
car! cumpăraseră vite prin sate și 
acum duceau carnea la oraș. Vis
colul ăsta ’i-a silit și pe ei să întâr- 
4ie câte-va 4il© pe drum. Mai pe 
urmă sătui de atâta așteptat, au toc
mit nisce cai, au împărțit povara pe 
ei și au luat’o la drum prin pustiul 
întins, pănă aici.

Cum întrară în casă cerură să 
le facă foc, căci de atâta oboselă în 
drumul lor greu și neumblat, înghe
țaseră mai de tot.

„Ați întrat dumneavâstră în cale 
într’un bordei*, întrebai eu pe noii 
âspețl.

„Da, am întrat*.
„Ve4ut’ați acolo o babă?*
„Străinul ăsta este cam curios; 

el nu se gândeBce decât numai la 
cerșitârea Ana*, grăi gazda casei.

„Cine-i cerșitorea Ana?* între
bară âspeții sosiți.

„E o babă de prin părțile ăstea, 
care cerșind prin satele vecine mer
gea cătră casă*, răspunse gazda.

„Așa... numai o cerșitore. Po
vara nâstră nu s’ar fi mărit decă o 
tăiam și pe ea. Noi însă umblam 
numai după vite mari, după vite 
grase. Nu ne uitam noi la babe, de 
aceea nici nu seim nimic despre ea“, 
grăiră măcelarii. — De Sâmbătă în- 
edee a mai trecut cineva încolo?* 
întrebă unul din ei.

„N’a trecut decât numai o sa
nie*, răspunse gazda.

„Acum stau ca ursu ’n bârlog 
și așteptă să desfundăm noi drumul. 
Der mă jur, că nu plec d’aici pănă 
nu se face cale cum se cade, de-așl 
sci că mănânc tâtă carnea dela cele 
patru-spre-4ece vite tăiate*, grăi unul 
dintre măcelari.

S’au mai certat ei puțin și în 
cele din urmă se puseră să se odih- 
nâscă.

A doua 4i de dimineță pleca
răm și spun drept, că ne-a venit 
fârte bine pe urmele măcelarilor. 
Prin luncă, ce-i drept nu se prea 
cunoscea urma, der când am apu
cat prin pădure se vedeau brazdele 
prin zăpada mâle, er în drepta și 
în stânga săniei era omătul peste 
capetele nâstre.

Adâncit în gânduri stăm în sa
nie și caii înaintau domol; nu era 
cu putință să mergem tare, chiar și 
unde drumul era mai bun. Copilul 
sta liniștit lângă mine, fără să 4ică
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Astfel s’a format apoi un cabi
net liberal compus din persâne, cari 
n’au fost angagiate în cestiunea Me- 
tropolitului. Acest cabinet, se dice, 
că are misiunea înainte de tăte de-a 
resolva cestiunea Metropolitului-Pri- 
mat. Noul ministru de interne a de
clarat, că va convoca pentru scopul 
acesta o consfătuire din bărbați po
litici de tăte partidele.

Oposiția grupului liberalilor di- 
sidențl, în frunte cu d-1 N. Fleva, 
nu încetăză de-a pretinde, ca să se 
readucă Metropolitul în scaunul seu 
și se se pedepsescă agenții poliției, 
caii au bătut și au maltratat pe 
cetățeni și cu deosebire pe studenții 
dela Universitate cu ocasiunea ma- 
nifestațiuuilor făcute înaintea Ca
merei și a Senatului.

Directorul poliției a fost de-alt- 
mintrelea silit a se retrage și în lo
cul lui s’a numit prefect al poliției 
Bucurescilor d-1 Caton Lecca. Cel 
mai vestit dintre bătăușii poliției, 
un Ungur cu numele Szilagyi, care 
a comis multe sălbătăcii, a fost exe
cutat chiar de popor, fiind amar bă
tut de câțl-va măcelari, încât era 
aprăpe se m6ră, decă nu-i venia îu 
ajutor un locotenent de sergenți.

Etă soirile, ce le primim des
pre numirea noului cabinet și pre
sentarea lui înaintea camerei:

Bucurescî, 4 Decemvre. „Moni
torul Oficial44 de adi publică într’o 
ediția specială decretele regale, prin 
cari se numesc noii miniștri. Etă 
cum e compus noul cabinet:

Petru S. Aurelian: președinte al 
consiliului și ministru al agricultu- 
rei, industriei, comerciului și dome
niilor;

Gheorghe C. Cantacuzino: ministru 
al financelor;

Gheorghe Mârzescu: ministru al 
cultelor și instrucțiunei publice;

Constantin Stoicescu: ministru al 
afacerilor străine și ad-interim al 
resboiului;

Vasilie Lascar: ministru de in
terne ;

Stefan Șendrea: ministru al jus
tiției ; și

Emanuel Porumbaru: ministru al 
lucrărilor publice.

Din cabinetul demisionat au tre
cut așa deră în noul cabinet numai 
doi miniștri: d-nii Cantacuzino și 
Stoicescu. Ceilalți sunt toți noi.

Bucurescî, 4 Dec. Astădl s’a pre- 
sentat noul cabinet în Cameră, care 
s’a deschis la orele 1 și 20 minute 
d. a. sub președința, d-lui C. Nacu, 
presențl fiind 112 deputați. Preșe
dintele noului cabinet, d-1 P. S. 
Aurelian, se urcă la tribună și ce- 
tesce decretul regal privitor la com

punerea cabinetului; apoi dă cetire 
următărei declarațiuni:

„In urma dimisiunei miniateriului pre- 
sidat de d-1 Dim., Sturdza, M. 8. Regele, 
luând avisul presidenților Corpurilor legiui- 
tdre, a bine voit să mă însărnineze on for
marea noului minister. înainte de a primi 
aoăsta înalta însărcinare, am orecjut de da
toria mea să consulte majoritatea represen- 
tanțilnr țârei și numai după oe a binevoit 
a mă onora ou îuorederea am constituit 
ministerul din sinul partidului național- 
liberal.

Noul minister, tare de sprijinul Dom
niilor vostre, oare represintațl partidul na- 
țional-liberal, va luora ou tdtă ardorea și 
cu totă râvna, la realisarea programului 
partidului nostru.

Suntem încredințați-, oă ou oonoursul 
binevoitor al d-v6stră vom putea resolvi 
spre satiBfaoerea generală oestiunile la or
dinea cailei, oarl oer o soluțiune paolnică și 
cât mai neîntârziată.14

Acăstă declarațiă a fost salu
tată cu aplause. M. Feriliide, luând 
cuvântul, declară, că majoritatea va 
da tot sprijinul noului cabinet.

La o interpelare a d-lui Delavrancea 
răspunde noul ministru de esterne 
C. I. Stoicescu, că în adevăr Sultanul 
din propria sa inițiativă a dat o 
iradeă, prin care pune poporul ro
mân din Macedonia în drepturi egale cu 
cel otoman, așa că Românii vor pută 
ocupa și funcțiuni publice (Aplause).

Joi primul Metropolit român, nu
mit de Sultanul în noua Metropolis 
românescă din Macedonia, înființată cu 
reședința în Bitolia, archiereul An- 
tim a oficiat în capela română 
dela Pera S-ta liturgiă. (Aplause.) 
Românii din Macedonia sunt recu
noscători Sultanului pentru dreptu
rile, ce le dă, 6r Camera română 
trebue se esprime gratitudinea ei. 
(Aplause). — Guvernul s’a presentat 
apoi și Senatului.

Soirea privitâre la înființarea 
Metropoliei române în Macedonia a 
împărtășit’o mai întâiu d-1 Dim. 
Sturdza într’e întrunire a majorității 
guvernamentale de Joi săra, adău
gând, că Apostul Mărgărit a fost 
decorat de Sultanul cu Marea Stea 
a Medgidiei. In aceeași întrunire 
noul ministru de interne, d l Vasilie 
Lascar, a declarat, că cabinetului ’i 
se impune ca prima datoriă resol- 
varea cestiunei Metropolitului-Pri- 
mat.

Starea băncilor românesc!.
A apărut Compas românesc, anuar 

financiar pe 1896, redaotat de Petra-Pe- 
trescu. Anul IV. Conține: date statistioe 
asupra tuturor băncilor românesol; ordines 
lor după anii de înființare, după oapitalul 
sooial, după total, după localități și după 

oomitate; tragerile la sorți a efectelor de 
loteriă; Legea comercială ungară, oontinuare 
din anul trecut și fine, tractând următârele 
materii: afaceri comeroiale, conceptul lor; 
disposiții generale despre afacerile comer
oiale, încheierea lor, îndeplinirea afaceri
lor oomeroiale, cumpărarea; afaceri de oo- 
misiune, de spedițiune, cărăușie, antrepo- 
site; asigurările; afaceri de editură și 
sensarie. — De vânzare la autorul în Bra
șov. Prețul (inel, porto) 80 cr., pentru Ro
mânia 2 lei. — Compasul tipărit cu spe
sele institutului „Albina44 e on 2 odle mai 
bogat ca în anul trecut.

Din cuprinsul arătat aoi se pote vedâ, 
cât de prețios și folositor este acest Com
pas pentru toți oei oe se ooupă ou afaoerl 
comeroiale și de bancă. Cu deosebire par
tea, care se ocupă ou starea băncilor nos
tro, este redaotată și arangiată într’un mod 
forte practio, presentând un tablou fârte 
-minuțios și esaot asupra tuturor băncilor 
românescl dela noi, înșirând cu numele pe 
toți membrii direoțiunilor, ai comitetelor 
de supraveghiare, pe toți funoționarii sin
guraticelor bănol etc. împrumutăm din in
teresantul Compas al d-lui Petrescu urrnă- 
torele date:

Pănă aZl avem înființate 52 de bănci, 
er în dncursul aoestui an s’au făcut pași 
pentru înființarea înoă a unei bănol în 
Zlatna ou capital fundamental de 50,000 fi. 
împărțit în 1000 acții de oâte 50 fi.

Intre cele 52 de bănci esistente deja, 
locul prim îl ocupă, după oum se soie, 
„Albina* din Sibiiu, care are și o Filială 
în Brașov. Acesta e singurul institut româ
nesc, care emite scrisnrl fonciare (de oâte 
500 și 1000 fi.) Capitalul său social este 
de 600,000 fi., fondul de reservă 282,510 
fi., fondul de pensiune 94,096. Depunerile 
„Albinei44 au ajuns anul trecut la suma de 
5.115,235 fi. Profitul curat al său a fost 
anul treout 124,311 fi.

Urmâză în locul al doilea „ Victoria11 
din Arad cu oapital social de 300,000 fi., 
fond de reservă 84,003 fi., fond de pen
siune 5450 fi. Depunerile au ajuns în tim
pul din urmă la un milion; venitul ourat a 
fost 43'229 fi. „Timișana* din Tim’șora ou 
capital sooial de 280,000, fond de reservă 
30,014 fi., depuneri 393,243 fi., profit 
17,861 fi. „Silvania* din Șimleu cu capital 
social de 150,000, fond de reservă 41,643, 
depuneri 338,083 fi., profit 25,531. „Patria* 
din Blașiu ou capital sooial de 110,000 fi., 
fond de reservă 50,648, depuneri 524,783, 
profit 18,074 fi. Urmeză apoi alte 6 bănci 
cu capital sooial de câte 100,000 fi., 6r ce
lelalte ou oapitale mai miol.

Tote băncile împreună representă un 
oapital sooial de 3.234,628 fi.; depunerile 
11.720,932; profitul anului treout 448,517 fi.

După anii, când s’au înființat, institu
tele nostre de bani se împart astfel:

1872 Albina.
1879 Aurora, Feldru.
1883 Furnioa.
1884 Sâliște.
1885 Ardeleana, Huneddra, Ilva-mare, 

Speranța, Timișana.

1886 Economul, Mureșana, Patria.
1887 Ar eșana, Auraria, Sebeșana, Vic

toria.
1888 Bistrițana, Hațegana, Lugoșana, 

Silvania.
1889 Beregsana.
1890 Comâra, Someșana.
1891 Chișodana, Crișana, Făgețana, 

Mielul, Munteana, Rinreana.
1892 Fortuna, Iulia, Oraviciana, Săt- 

măreana.
1893 Brădetul, Concordia, Lipovana, 

Olteana, Ulpiana, Unirea.
1894 Luoeaferul, Parsimonia, Șoimu- 

șana.
1895 Berzovia, Booșana Corvineana, 

Detunata, Doina, Hondoleana, Monoreana, 
Sentinela, Vlădeasa.

După comitate.
Alba-inferioră: Auraria, Detunata, Iu

lia, Patria. Arad: Victoria. Bislrița-Năsăud: 
Aurora, Bistr'țiana, Feldru, Fortuna, Ilva- 
mare, Monoreana, Șoimușana, Speranța. 
Caraș-Severin: Berzovia, Cornora, Fagețana, 
Lugoșana, Oraviciana. Cluj: Economul, Vlă
deasa. Făgăraș: Furnioa, Olteana, Parsimo
nia, Unirea. Hunedora: Ardeleana, Corvi- 
niana, Crișana, Hațegana, Hondoleana, Hu- 
neddra, Ulpiana. Mur Sș-Turda: Mureșana. 
Sătmar: Sătmăreana. Selagiu: Silvania. Si
biiu: Albina, Brădetul, Mielul, Sebeșana, 
Sâliște. Szolnolc-Doboka : Riuriana, Someșana 
Timișul: Beregsanâ, Chișodana, jLipovana, 
Luoeaferul, Timișana. Torontal: Booșana, 
Concordia, Sentinela. Turda-Arieș: Arieșana 
Doina, Munteana.

Cine are „Compasul14 d-lui Petresou 
din toți patru anii, va afla din el, oă pe 
lângă tot avântul frumos, oe l’au luat băn- 
oile ndstre în anii din urmă, în asâmânare 
cu institutele de bani maghiare și săsesol, 
numărul lor încă și aZl este de tot prea mic.

Alte amănunte și povățuirl cîe mare 
folos le vor afla cei oe vor oumpăra „Com
pasul românesc44 al D-lui Petra-Petrescu, 
din oare am reprodus aici numai oâte-va 
date.

SOIRILE PILEI.
— 23 Noemvre.

Maghiarisarea unei comune de colo
niști. Foile din Budapesta aduo ou multă 
buouriă „patriotioă44 soirea, oă noua oo 
mună de ooloniștl „Szapariliget* din oomi- 
tatul Aradului, înființată nu de mult, îna- 
intdză cu pași repeZl spre maghiarisare. 
Comuna constă din 1470 locuitori, dintre 
oarl jumătate sunt Maghiari, âr oeilalțl sunt 
Șvabi și Slovaol, oarl din mari depărtări 
au fost aduși și oolonisațl aioî. Ca la 150 
dintre ei au oerut maghiarisarea numelor 
lor și. ale familiilor lor și de aoi provine 
marea buouriă „patriotioă44 a foilor ungu- 
resol. Din Zlovsky s’a făout Apdczai, din 
Jung s’a făout J6, din Lenko-Magyarosi etc. 
Ca loouitorii slovaol și chiar și Șvabii să-și 
fi bațjocurit înși-șl și de bună voiă numele 
în asemenea mod, nu ne vine a orede. Ma
ghiarisarea se va fi făout, de sigur, prin 
cine soie oe funoționarl năsdrăvanl din 
acel comitat, âr bieții ooloniștl, oarl se 
simt străini pe pământ străin, trebue să 
înghită și se taoă.

o vorbă în par’că anume se nu mă 
abată dela gândurile mele.

„Ce ești așa că4ut pe gânduri?44 
mă întrebă în cele din urmă.

„MS cuget într’una la biata bă
trână, pe care am întelnit’o Sâmbătă 
pe drum44, răspunsei îndată.

„îmi pare că prea mult îi duci 
grijea. Bătrâna a rămas la bordei, 
e lucru firesc, că n’a putut pleca pe 
așa o vreme44.

Copilul are dreptate, gândeam 
în mine și fără să-i respunz, ne am 
continuat calea.

Eșind din pădure am ajuns într’o 
luncă întinsă peste care aveam se 
trecem. Drumul nu se mai vedea 
așa de bine, căci viscolul oblise ză
pada. Caii țineau bine și înaintarăm 
cam jumătate din luncă. La mar
ginea drumului se vedea o grămă- 
jue de zăpadă mai mărișără de cum 
se fac de obiceiu prin lunci. Trebue 
că aici s’a întărit zăpada, căci unele 
părți ale grămăjuei sunt mai ridi

cate, deși vântul ar fi spulberat ză
pada de o potrivă. Era lucru curios. 
Dădui hățurile băiatului și eu mer
sei la grămăjue se văd ce este.

Cufundându-mă la fiă-care pas 
în zăpadă ajunsei la grămăjue și în
cepui să scormonesc cu piciorul. 
Nici n’am scormonit bine și ceva se 
văcju prin zăpadă. Era un sac cu 
fălii de pâne — sacul cerșitârei 
Ana! — De bună semă l’a aruncat 
când a vecjut că nu mai pâte, nu
mai ca să-și scape viața.

„Domne, Dumne4eule!44 strigă 
băiatul, când a văcjut sacul, căci 
acum par’că presimțea nenorocirea. 
Scieam noi bine, că nici bătrâna nu 
păte fi departe. Adusei sacul în drum 
și mă întorsei la mormanul de ză
padă se caut mai departe. Scormo
nind într’una eșiră la ivelă nisce 
sdranțe și numai decât se veeju și 
bătrâna. Sermana babă era țapănă 
și înghețată. Sângele ei înghețat nu 
mai topia zăpada de pe față, care 
acum nu mai era umedă. Dădui ză

pada la o parte și o adusei pănă la 
sanie. Fața ei era blândă și liniștită 
și era cu mult, fărte cu mult mai 
frumăsă ca când o vecjusem mai pe 
urmă. Mi se părea, că se uită la noi 
și ne 4i°e: „ce dmeni buni sunteți 
dumneavâstră; nimenea pănă acum 
nu mi-a arătat atâta bunăvoință. E 
mult prea mult pentru una ca mine, 
căci vai, e o mare deosebire între 
mine și dumneavâstră44.

Buzele bătrânei erau par’că ar 
zîmbi; par’că s’ar mișca și par’că 
ar șopti ceva, er brațele sdrențuite, 
ca cum ar tremura. Mi-se părea ca 
și cum aș au4i o voce lină 4icând: 
„de ce se mă mai plâng, căci și așa 
n’am s’o mai duc mult44.

„De ce se mă mai plâng, căci 
și așa calea mea e scurtă44, repetai 
eu. Băiatul mă înțelese, căci îșî adu
cea aminte, cine rostise aceste cu
vinte. Când a au4it pentru întâia 
oră aceste vorbe ’i-a făcut o adâncă 
durere în sufletul lui, er acum is- 
bugni în plâns. Spunea adeseori, 

cum îi tremura mânile bătrânei sgri- 
burite, când sermana a 4is aceste 
cuvinte.

„Trebue se ne întorcem și se 
mergem în sat44, 4isei cătră copilul 
meu. Fără nici o vorbă așa am și 
făcut. Am pus pe bătrâna în sanie 
cu sacul ei și am acoperit cu un țol.

Era pentru a doua 6ră, că ’i-am 
făcut loc în sanie, der cu totul alt
fel era acum starea. Atunci mai 
avea o inimă caldă, care simțea și 
suferea. Acum însă simțul ei era 
stins și suferințele terminate. Atunci 
îșî simția pe deplin starea ei de jos 
și desprețuita, în care se afla, și do- 
ria din suflet și presimțea că măr- 
tea o va scăpa din crâncenele ghiare 
ale societății omenesc! (ale ămenilor). 
Acum era scăpată, căci s’a luptat 
pănă în cele din urmă, și prin acăstă 
luptă crâncenă a câștigat dreptul, 
ca să fiă dată erăși pământului ace- 
laș drept ca și bogății împetri’ți la 
inima 4in lumea acesta. Mărtea sin-
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Jubileul unui preot. D-l Iosif Suciu, 
paroohul român gr. or. din Lipova, șl-a 
serbat erî, în 3 Decembre n., jubileul de 
50 de ani al preoției sale.

— 0 —
Nouă înarmări în Germania. Coini- 

siunea pentru apărarea țărei in Germania, 
a oăreia președinte este prințul Albreoht, 
se va întruni ârășl în curând p«ntru a se 
sfătui asupra progreselor, oe s’a făout ou 
ajutorul soiinței în alte state în armamente, 
spre a ale întrodnoe și în Germania și tot
odată a se sfătui asupra perfecționării mij- 
lăcelor teohnioe a le armatei germane.

—o —
Logodnă. Aflăm cu plăcere, că d-nul 

Virgil Onițiu, directorul gimnasiului român 
din loo, s’a logodit astăcjl cu gentila d-ră 
Victoria M. Branisce. — Adresăm tinerei 
părechl și familiilor felicitările nostra cele 
mai cordiale !

— 0 —
Jurăment contra beuturei. Foilor ma

ghiare li-se scrie din Nordul Ungariei: In 
întreg comitatul Arva n’a fost omeni mai 
bețivi ca în comuna Bezine înaintea ale
gerilor de deputat. Pe timpul alegerilor 
unii corteșl ai partidei contrare a cumpă
rat tdte cârciumile (trei la număr) din aoea 
comună, așa că loouitorii n’au putut căpăta 
nici un picur de beutură. Acum după ale
geri poporul, indignat fiind de cele mai 
dinainte, s’au legat sub jurăment greu, că 
de aici încolo nu vor mai bea beuturl spir- 
tuose. Tot astfel a procedat și locuitorii 
comunei Sikavka.

— 0 —
Nenorocire. Neguțătorul Pavel Krem 

din Visma, a trimis în 28 1. tr. la Lipova 
pe țăranul Todor Negru să-i târguâscă din 
oraș mai multe lucruri. Negru după-ce a 
gătat de târguit s’a îngrijit și de sine, îm- 
bătându-se binișor de rachiu și apoi a ple
cat cătră casă. Pe drum Negru îșl aprinse 
o țigară, și — după cum spun omenii, cari 
l’au vădut, cântând mâna caii pănă ce a 
adurmit în car pe nesce paie. De bună 
sâmă, că Negru cum era beat, adurmind 
a scăpat țigara din gură, er paiele, ce se 
aflau în car s’au aprins și din aceste s’a 
aprins și un ulcior cu petroleu. Esplodând 
petroleul tote hainele și părul lui Negru au 
luat foc. Caii au început la fugă cu carul, 
Negru s’a tredit și înspăimântat, vă(jendu-se 
în flăcări, a sărit jos din car. Nenorocitul 
Negru însă a pățit’o rău, de-orece sărind 
din car și-a rupt osul spinării, în urma că
rei lovituri și a ranelor causate de flăcări 
a murit numai decât.

— 0 —
Omorîtă de o maimuță. pilele aces

tea s’a petrecut în Budapesta o scenă în- 
fiorătore. Pe muntele Gellert, într’o vilă 
trăia retrasă deja de mai mulți ani văduva 
Clara Locsey, fosta soțiă a unui oficer. 
D-na Clara ține o mulțime de animale, 
câni, pisici, porumbi, papagai și alte multe 
paseri frumose. Pe lângă tote aceste vă
duva Clara mai avea și o maimuță, un pa-

vian frumos. De acâsta îi plăce mai tare 
și ea însăși îl nutrea tot-dâuna. In săptă
mâna trecută femeia se bolnăvi de scarlat 
și nutrirea măimuței a încredințat’o servi- 
torei. Femeia a audit mai de multe-orl, că 
maimuța urla puternic și cugeta, că servi- 
tdrea ar fi causa, de-orece nu ’i-ar da de 
mâncare. Văduva Clara s’a sculat din pat 
mai de multe-orl și a vădut de maimuță, 
odată ârășl se scdlă să vadă de ea, dâr cât 
ce întră în odaia, unde era măimuța, acesta 
se arunoă asupra femeii și-i rupse pielea 
și carnea de pe obraz. La strigătul neno
rocitei femei au alergat întru ajutor servi- 
torea și vecinii și numai abia, ca prin mi
nune le succese a scăpa pe femeia din ghia- 
rele măimuței. Văduva Clara în urma ra- 
nelor causate a doua di a murit.

—0—
Esposițiă francesă de tablouri în Pe

tersburg. In 24 Noemvre s’a deschis în 
capitala Rusiei în presența Țarului și a 
Țarinei esposiția de tablouri francese. Pă- 
rechia imperială a fost primită în sunetul 
imnului rusesc de contele Montebello. După 
ce a încetat musica Țarul a ordonat să se 
cânte „Marseillesa", pe care Țarul a ascul- 
tat’o cu chipiul în mână. Țarul a stat în 
esposițiă peste o oră și a cupărat mai multe 
tablouri dela artiști francesl. Portretul pre
ședintelui Faure era aședat în esposițiă 
lângă chipul Țarului Niculae II.

—6—
Cununia. D-i Constantin Stancu din 

Bnouresol și d-ra Fldrea S. Voicu din Bra
șovul veohifi se vor cununa mâne, 24 Nov. 
v. o, în biserica S-tei Adormiri din Brașo- 
vul-vechifl. — Dorim vieță fericită. tinerei 
părechl!

— 0 —
Se cauta editor pentru următârele 

opuri: 1) Un volum de poesii poporale, 2) 
Un volum de povești poporale, 3) Un vo
lum de novele poporale, 4) Un volum de 
novele traduse. A se adresa la autorul lor 
d-l Ion Pop-Retegamil în Reteag. (Retteg, 
Transilvania,)

—— o—•
Contra. tnsei, ră.gwșe!ei, fleg

mei subscrisul recomandă ca medicament ou 
cel mai bun efect bombonele de voronică ale 
lui Râthy, cari vindecă iute sus numitele 
bole. Prețul unei cutii 30 or.; 5 cutii 1 fl. 
50 cr. Trimite franco: JR^thy Bdla farma
cist în Bekes-Ciaba.

— 0—
<Iftlindarnl I*Jaigarsaîwi pe 

1807, edat de Tipografia „A. JMweșianu* 
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 trecuți, 
cuprinzând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tâte 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea 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 pâstratul pâmelor 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. Ciurcu; costă și de astă- 
dată numai 25 cr., er trimis prin postă 
30 cr. Celui ce cumpără de-odată mai 
multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

Țarul și pressa rusescă.
Din Petersburg se raportâză, că Ța» 

ml Nioolae II. pregătesoe pentru Ruși de 
Pascî, ca dar, libertatea pressei. Cu alte 
cuvinte Țarul pregătesoe o reformă, care 
deși nu va aduce încă pressei libertatea 
dorită, der cel puțin o va libera de oătu- 
șeîe de astădl în mare parte.

Țarul Nicolae II îndată după încoro
narea sa s’a arătat ca amic al pressei ru- 
sescf, oferind un milion de ruble în folosul 
gazetarilor ruși. El a dovedit printv’asta, 
că stimâză pena bărbaților, cari stau în 
serviciul publicisticei.

Ou tote aceste hotărîrea Țarului nu 
este lăudată de bărbații de stat și de con
silierii bisericesol ruși din șoâla vechiă. 
Aceștia flic, sâu mai bine se tem, că liber
tatea pressei rusescl forte ușor pote să 
subgrope principiile de stat rusesol. De 
altă parte patrioții din școla nouă, cari în 
cea mai mare parte aparțin nouei genera- 
țiunl sunt însuflețiți de hotărîrea Țarulni 
Ba unii dintre ei îșl dau silința a face ca 
acestă libertate a pressei să se estindă și 
asupra regatului Poloniei. Contra acestei 
idei protestâză ou trup și suflet vechii con
silieri, căci se tem de influința polonă în 
Petersburg.

Nu seie deci cu privire la Polonia 
ce va fi, dâr se pare, că și pressei polone 
se vor face unele concesiuni. Se di°e) 
în Polonia va fi delăturată oensura și se 
va introduce numai dre-oare control asu-

pra scrierilor periodice polone, care control 
va fi condus de ministrul de interne.

Editarea gazetelor și a cărților va 
atârna în genere și de aoi ’ncolo dela câș
tigarea unei ooneesiunl. Cel ce va cere o 
astfel de ooncesiune va trebui să dove- 
dâsoă, că a absolvat unde-va în împărăția 
rusâscă cel puțin o șodlă medie.

Scrierile periodice vor fi libere de 
timbru. Autoritățile politice și polițienescl 
trebue să grijâscă, ca să nu se facă abus 
cu libertatea presei. Aceste autorități nu 
vor avâ dreptul să confisce, ci numai sS 
avertiseze ca și pănă acuma pe editorii 
scrierilor etc., că au trecut marginea per
misă. Pentru fiă-care avertisment (dojană) 
sS cere mai ’nainte hotărîrea tribunalului; 
numai atunci avertismentul e valabil.

Pănă acum n’a străbătut, decât atâta, 
în publicitate. Consfătuirile miniștrilor con
tinuă încă, după cum i-se raportâză dia- 
rului „Narodni Lisiy*, și despre aceste să 
ține mare secret. La consfătuiri, la cari ia 
parte în personă Țarul sunt chiemațl și 
doi profesori și doi diariștl.

Erăși proces politic?
Din Gherla, ni-se serie cu data de 3 

Deoemvre n.: Erî mă presentasem la ofi- 
oerul stărei civile și notarul orașului Gherla, 
să-mi elibereze un pașaport de liberă tre
cere în statele Europei. La început mi-a 
promis și mă pofti să ocup loc. Eu îi răs
pund : n’am venit eă șed, oi să plătesc oât 
costă prețul pașaportului și să mi-se ia 
semnele, fiind-că mă grăbesc. El îmi răs
punde : bine, poți merge și așteptă oă-țl va 
sosi în timpul ce-1 mai sourt.

Când să-mi iau rămas bun onorabilul 
notar Armean mă opreece spunându-mî, 
că nu-ml dă pașaport, fiind-că am proces 
politic; îl întreb, oe poflesoe dela mine, 
îmi răspunde cu obrăzniciă, că ram făcut 
politică*, r.am agitat contra statului maghiar*, 
ram luat parte la mai multe manifestațiunl 
de trădare a statului maghiar*. — On. D-le 
Redactor și onorați cetitori ai „Gazatei". 
Spuneți ml, Vă rog, este âre aoest armean 
„patriot1* cu mintea la loc când îmi spune 
astfel de lucruri el tocmai, care seie, o’am 
servit un an de o» soldat, în care
timp, chiar de-așl fi voit, nu mi-a fost po
sibil de-a face politioă; de 3 săptămâni 
m’am eliberat din armată și abia am timp 
să-mi pun luorurile în ordine, nu să „ațîț" 
contra dumnialor sâu a statului.

Dâr eu fără pașaportul Armeanului 
renegat pot să fiu, și mă mândresc a-i 
cjioe: „Ori cât timp Român voia fi (fără 
pașaport armenesc), nu mă tem oă voii! 
peri 1“

Theodor Boca- Someșeanul.

Făgăraș, 30 Nov. a. e.
Dela societatea „Progresul* din Făgă

raș. într’o ședință a acestei sooietfițl, ți
nută pe la începutul- lui Noemvre o., fostul

gură a făcut’o de o potrivă cu cei
lalți 6menl aici pe pământ.

Când am întâlnit pentru întâia 
6ră pe acestă betrână, și am luat’o 
în sanie și am acoperit’o, avea încă 
o inimă de mamă, care iubea pe 
urgisita și căzuta sa fică, pe Sana, 
și care singură o iertase pentru pă
cat. Acum și acestă singură inimă, 
care iubea pe Sana, s’a făcut rece; 
nu mai putea iubi, nu mai putea 
cjice vorbele: „sermana Sana!-------
toți o desprețuiau și o alungau pe 
biata Sana!“ Acăstă inimă rece iu- 
bia și cinstea odinioră pe tbtă lu
mea, der nimenea nu o iubea și nu 
o cinstea pe ea.

Plecarăm cătră sat. Pe drum 
nici o vorbă. Ajunserăm la casa, 
unde înoptasem mai pe urmă. Fe
ciorul cel mai tiner al gazdei ne-a 
întrebat că de ce ne întorcem.

„Am găsit ceva pe drum", răs
punsei eu.

„Și ce ați găsit?" ne întrebă 
el, alergă la sanie și ridică țolul.

„Privirea Iui dădu de fața mbr- 
tei. Era acum așa de aspră, așa de 
rece. El incremeni, făcu un pas îna
poi și strigă:

„DumneȚeule! Cerșitorea Ana 
e mbrtă!"

Se părea, că betrâna chiar și 
acum a vorbit ceva, der me tem, că 
acest om n’a auȚit vorbele ei, căci 
vorbe ca acestea se aud numai în 
inimă, numai în consciență. Luai 
asupră-ml, în numele bătrânei să 
tălmăcesc vorbele, care mie, îmi su
nau în urechi și grăii:

„Și chiar se fi murit, și așa nu 
era de nici o trebă, și nimeni nu 
va plânge după ea?"

Tinerul îșl recunoscu vorbele 
sale, ce le Țisese mai înainte, și 
acum în fața celui ce apăra pe be
trâna, ’i-au căȚut ca un trăsnet în 
sufletul seu.

11 apucă un tremur și se clă
tina pe piciore*).

*) Prin, acestă mișcare a tinărului ni-

„Am fost nedrept, când am ros
tit acele vorbe", grăi tinerul și cam 
cu pașii împletecițl întră în casă. 
— Curând după aceea veniră gazda, 
și ceilalți bspeți dimpreună cu mă
celarii, cari încă nu plecaseră.

„Așa deră totuși cerșitbrea Ana 
a murit pe drum pe viscolul ăsta. 
Cu tot dreptul era grija ce ve cu
prinsese", grăi gazda casei p’aci ’n 
colo.

Chiar și el, care totuși a ară
tat ore care milă când vorbiam aseră 
de biata babă, chiar și el, care se 
arăta mai cumpătat la vorbă, care 
tăiase vorba fiu-eeu Țicend: „Nutre- 
bue se vorbesc! fără nici o milă, 
trebue se te gândesc! mai întâiu", 
chiar și el părea că privesce lucrul 
acesta, ca și cum ar fi ceva firesc 
și de tote Țilele. Nu era față de 
biata răposata nici mai rece, nici

mai cald, ca în sera trecută. Era 
un om, care în întrega lui vieță a tre
cut de un om cum se cade, de un om 
cinstit și care de sigur așa va fi cât 
va trăi, dâr în inima lui nu încă
peau simțăminte mai delicate.

Măcelarii și băiatul gazdei stau 
lângă sanie cu ochii plecați în pă
mânt. — Me uitam la măcelari. 
Unuia îi pica lacrămile din ochii și 
acest lucru me reținu de a rosti vor
bele, ce le aveam pentru ei.

Așa e în lume. Când mortea se 
pare departe, facem de multe-orl 
glume, une-orl chiar de tot nepotri
vite, er decă vedem mbrtea ne în- 
grozesce pe fiă-care din noi.

îndată apoi plecarăm cu mor
tul în sat. De aci pănă în sat dru
mul se făcuse mai bun, căci mai 
umblase lume pe el. Merserăm cu 
mbrta la primarul satului.

„Trebue se facem cele de lipsă, 
ca se o îngropăm".

Acest „trebue" mi-a sunat în 
urechi ca o voce, care arată, în ce

se dă să înțelegem că el & fost „omuZ de 
omenie* despre care a amintit baba, când 
istorisea despre fie-sa.
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președinte d-1 Dr. loan Șenchea, a abcfis 
din oalitatea de președinte al sooiet&ții 
„Progresul". Tot în acea ședință a abdis 
și secretarul loan Beresou. Pentru între
girea loourilor devenite astfel vacante s’a 
ținut o ședință estraordinară în Noemvre. 
Preeidiul l’a dus d-1 vice-președ. Acâetă 
adunare a fost forte bine oeroetată. Erau 
peste patrudeol de persâne de față.

După autenticarea protooolului. șe
dinței geuerale premergătdre, cetindu-se 
părerea comitetului în oausa ocupărei lo
curilor vacante, membrul I6n Turcu a propus, 
ea 86 se alegă președinte al societății dl vicar 
Basiliu Rațiu, 6r secretar sâ se al6gă se
cretarul de pănă acum I6n Beresou. Mem
brul Clement Grama, spriginit de membrii 
■dr. Nio. Șerban deputat, Iuliu Dan proto- 
preebiter și Nio. Aron paroch, a propus 
ca să se susp°ndeze ședința pe vre-o câ
teva minute pentru consultare, ceea ce s’a 
și primit.

După redeschiderea ședinței, mem
brul Nioolae Aron, ca resultat al conBul- 
tărei avute, propune, să se al6gă preșe
dinte al societății membrul d. loan Turcu, 
■ceea oe din partea adunării generale s’a și 
primit cu unanimitate. La propunerea nou
lui președinte, s’a ales tot ou aolamațiune 
de secretar d-1 Ion Berescu, învățător.

Astfel întregit comitetul aoestei so
cietăți, ii dorim sprijin și progres.

X.

Pentru șctilele românesc! din Bucovina.
Pilei 4ecniv, d-1 deputat bucovinean 

Lupul a .svoltat î:r ^omisiunea budgetară 
a pâpan. atubii austri ic o luptă energică 
în intere.. invăță’Ue’.cului român din Bu
covina.

D-sa a protestat în oontra înohiderei 
șoolei medii din Șiret • și a arătat, că e 
lipsă, de-a sa înființa un gimnasiu inferior 
în aoel oraș. S’a provocat la hotărîrea 
adusă din partea dietei (la propunerea 
d-sale) încă în anul treout ou privire la 
înființarea de classe paralele românești la 
șimnasiul din Cernăuți și a cerut să se 
iucă în deplinirea acăstă hotărîre. A în- 
;rebat, oare e piedeoa, de nu se permite 
deschiderea unei sepie superiors de fete ro
utine în Cernăuți pe spesele fondului reli- 
ponar gr. or., deorece guvernul încă în 
mul 1892 a recunoscut necesitatea acestei 
mole ?

După acestea s’a ocupat ou șcdlele 
icporale din Bucovina și a cerut, oa copiii, 
■e fia mai mult instruațl in limba lor ma- 
ernâ.

A cerut apoi oa pedagogia din Cer- 
ăuțl să se împartă în două: o parte să 
ă pentru Români și alta pentru Ruteni, 
n oe privesoe postul de învățător pentru 
ucrul de lemnăria la șcâla din Câmpulung, 
are șcblă e înființată între Români și e 
eroetată aprdpe numai de Români, d-nul 
eputat Lupul a oerut, oa aoest post să se 
oupe printr’un bărbat, oare ounosce per- 
>ot limba română, ca astfel instruoțiunea 
i nu fiă împedeoată.

CoruS școlarilor.
E cunoscută pretutindenea însemnăta

tea corurilor mari vocali, și înfluința lor 
asupra desvoltării gustului estetic și a sim
țului de pietate la poporul nostru. D6r un 
asemenea oor mare și impoeant, cum e 
mărețul cor de plugari din Ohisătău, eto., 
nu pretutindenea se pâțe organisa și sus
ținea după tdte condițiunile ; și nu tot insul 
dispune de ounosoințe largi musioall, oa se 
pdtă înstrua, oonduee și susțină la înăl
țimea sa un asemenea cor vocal. După-oe 
însă ofioiul nostru învățătoreso este înoop- 
oiat și ou cantoratul, învățătorul, vrănd ne- 
vrend trebue să propună cântarea, ou câte 
ounosoințe musioall are.

Și deoă nu se pdte faoe un oor mai 
mare, fiă dintr’o oausă, fiă din alta, învă
țătorul trebuie să cânte în S-ta biserioă 
cu soolarii, căci acăsta o aștăptă și pre
tinde dela el poporul. De altcum și după 
lege trebue să propună învățătorul oânta- 
rea în soolă, că e prescrisă.

Dăr ohiar de nu ar fi presorisă, oine 
ar denege, oopilașilor plăcerea de a cânta, 
oând soiut este, oă ei pentru cântare se în
suflețesc mai tare?! — Și nu fără basă, 
oăol cântarea are înfluință asupra eduoa- 
țiunei, asupra pasiunilor și asupra unor 
bdle ohiar.

„Cântul este oea mai bună gimnas
tică pentru plumânl. Cântul și musioa în
suflețesc t6te organele, vibrațiunile se oo- 
munică sistemului nervos, și întregul om 
se pune la unissou".

Frobel a înțeles însemnătatea și in- 
fluința musioei și a cântului asupra eduoa- 
țiunei, pentru aceea a introdus-o in gradi
nele sale de copii.

In fiă-oare fii corurile deschid și în
chid olassele, și joourile sunt însoțite de 
oântărl 1

De aceste principii fiind condus și eu 
și voind a face o plăcere și o înlesnire în
vățătorului român, am lucrat o liturgie 
ușoră și acomodată pentru corul școlarilor, pe 
2 voci sopran și alt. (E întitulată Liturgia 
Sântului loan Crisostoni și se pote pro
cura dela autorul în Arad.)

La lucrare am avut de basă vechile j 
melodii bisericesol, er de călăuzi pe cei j 
mai buni profesori români, ca Musicesou, 
Porumbesou, Dima, VorobohievicI, Vidu etc.

Astfel luorată și oensurată, o pun 
acum la disposiția celor oompetențl.

Dâeă aoăstă modestă luorare va oo- 
răspunde soopului și va fi bine primită, la 
o eventuală nouă ediție voiă lucra-o pen
tru 3 voci și voia amplifica-o ou mai multe 
irmdse, pricesne, imne funebrele și oântărl 
naționale.

Dumnefieu se ne ajute! 
Arad, Novembre 1896.

Nieolae Ștofa, 
învățător.

M u s i c ă.
Reuniunea de cântări săsăscă din Brașov 

(Kronstădtermănnergesangverein) ou con
cursul binevoitor al corului său de dame și 
a societății filharmonice, preoum și a unei părți 
din corul bisericesc al școlarilor va produce 
în sala Hotelului Central Nr. 1 Joi în 10 
Decemvre st. n. „Creațiunea" T(Schtipfung)“ 
marele oratoriu de Haydn, care se va mai 
repeți odată Duminecă în 13 Deoemvre s. n.

Atragem atențiunea publicului iubitor 
de musică asupra aoestei rare și mărețe 
producțiunl a grandifisei opere a nemuri
torului Haydn.

Tecstul oratorului acestuia se află ti
părit la librăria Himesoh, unde se vor vinde 
de Marți încolo și biletele. * I.

învățăturii morale și sfaturi higieuice 
despre bătrânețe.

I.
„înaintea celui cărunt să 
te scoli, și se onorezi fața 
celui bătrân11.

(Moise III., 19. 32).

Fia-care etate a omului își are 
mulțămirea și plăcerea sa, căci bu
nătatea Creatorului nu lasă pe nici 
una fără vre-o înzestrare fericită.

Betrâneța este ierna vieței și, 
precum ierna îșî are ZH0!0 sale s0- 
nine și vesele, tot asemenea și bă
trânețea îșî are bucuriile și plăcerile 
sale.

Bătrânul privesce cu inima se
nină la lungul șir al anilor săi, în
tocmai ca secerătorul ostenit, care 
sera după lucru se odihnesce și pri
vesce cu plăcere la întinsa sa holdă 
ce a lucrat’o, întocmai ca la un vis 
trecător.

De multe-ori odihnindu-se în 
sânul singurătății, își aduce aminte 
de cele trecute și se bucură. El pri- 
vesce^ cu mulțămire peste furtundsa 
vieță a etății bărbătesc! și la plăcu
tele ore ale copilăriei celei de mult 
trecute.

Se fim cu indulgență și cruțare 
față cu slăbiciunile betrânețelor. Ele 
sunt pentru noi forte instructive, 
fiind, pdte, numai urmările unei eres- 
cer! rele. Noi vedem în tot momen
tul, cum greșelele copilăriei și ale 
tinerețelor străbat pănă la cele mai 
adânci bătrânețe. Să învățăm din 
esemplele altora, să ne desvățăm de 
greșelele ndstre, și se îngrijim ca 
copiii noștri să primescă o crescere 
mai bună și mai religiosă.

Să nu desprețuim slăbiciunile 
betrânețelor, căci și nouă ni-se vor 
pierde odată puterile și capul ni-se 
va acoperi cu peri albi și mâna 
nbstră tremurândă va dori un racțim.

Atunci și nouă ne va păre bine do
bândind acel respect, care noi l’am 
arătat cătră alții.

Perii cei albi erau odată respec
tați și încrețiturile fruntei erau ca 
un titlu de respect:

In Roma bătrânii se respectau 
ca nisce Z0i-

In vechime era o vină din cele 
mai mari, dăcă un tinăr nu se scula 
înaintea unui bătrân. La eșirea dela 
vre-o petrecere, tinerii conduceau pe 
bătrâni pănă la casele lor. Romanii 
țineau obiceiu dela LacedemonenI, 
la cari Licurg voise a se cinsti, nu 
omenii cei bogațl și puternici, ci bă
trânii.

Legile lui Licurg impuneau 
strict tinerilor respect și supunere 
nu numai față de părinți, ei de-o 
potrivă față de toți bătrânii; erfață 
de aceștia tot bătrânul nu numai, 
că avea drept de mustrare și doje
nire, der era pusă chiar osândă asu
pra aceluia, care ar fi călcat acesta 
datoriă, pedepsindu-se, ca și când 
însu-și ar fi fost vinovat.

Epoca betrâneței începe dela 
60 de ani și durâză pănă la mârtea 
omului. Bătrânețele sunt actul cel 
din urmă al acestei drame, care o 
numim vieță.

Forte puțini ămenl ajung bă
trânețe înaintate, fiind-că necumpăta- 
rea lor în plăceri și pasiuni le scur- 
teză vieța.

Facultățile de generațiă pier cu 
totul la ambele sexe. Fața se slă- 
besce și se sbercesce, perul se al
besc® de tot, dinții la mulțl le cad 
cu totul, digestiunea (mistuirea) se 
face mai anevoiă, circulația își perde 
vioiciunea și vederea slăbesce.

Facultățile morale și intelectuale 
slăbesc și memoria începe a se perde. 
Talia începe a se micșora și corpul 
perde din greutatea sa; colbna ver
tebrală (șira spinărei) se încovoie, 
ăsele scad și corpul are cea mai 
tristă înfățișare.

Am Z'8î că omul în acestă etate 
perde din greutatea sa, adecă slă
besce corpul, însă slăbirea naturală 
a corpului nu începe tocmai la bă
trânețe, ci mult mai înainte, adecă 
pe la etatea de 45—50 de ani.

După ce omul a ajuns la des- 
voltarea perfectă a tuturor facultă
ților, începe a se îngrâșa. Acestă 
îngrășare este cel dintâiii pas al lui 
cătră bătrânețe și descreșterea cor
pului. Prin grăsime omul nu câștigă 
nimica în putere, din contră corpul 
părtă o massă de grăsime ce nu-i 
servesce la nimica.

Lungimea vieței omului de
pinde dela climă; în climele reci 
omul trăesce mai mult, decât în 
climele calde. Lungimea vieței este

onstă îngrijirea oficială despre să
lci: simplu în înmormântare.

Ca o sagetă s’a răspândit ves- 
ja în sat, că bătrâna a murit pe 
rum în viscol. Din pdrtă ’n părtă, 
in colibă în colibă și din curte ’n 
irte mergea vorba despre m<5rtă. 
urtea primarului era plină de fe- 
ei, și acum fiă-care găsea câte 
jva de spus din viața răposatei, 
e femeia cum se cade a fost, ce 
ilâsă', blândă cu regulă bună, mun- 
tbre și economă; nu mai aflau 
irbe cum se o laude mai mult.

Așa este. Despre mort să nu 
irbesci decât numai bine — așa e 
cala și așa era și cu bătrâna n6s- 
ă. Acum, fiind-că nu mai avea lipsă 
) nimic, îșî aflase prietini. Pe când 
a încă în vieța, le era prea să- 
,că și g61ă, bolnavă flămândă și 
tosă. Decă acele femei ar fi luat’o 
casele lor, decă ar fi îmbrăcat’o, 

ică ar fi hrănit’o seu dâcă fi-ar fi 
it o povață bună!

De sigur, că așa ceva n ar fi 
făcut, și îmi vine ca și cum bătrâna 
ar c|ice, acestor prietini venițî prea 
târZiu: „nici-odata nimenea nu mi-a 
arătat atâta prietiniă". După ce s’a 
sfîrșit cu aceste 'boceli de prietiniă 
mi-am pus întrebarea: „6re și-a fă
cut societatea datoria față de acestă 
mărtă?" De afară n’am primit nici 
un răspuns, er în lăuntrul meu auZii 
vocea consciinței, care ’mi da un 
răspuns sinistru: Nu!

„Bătrâna nu mai are lipsă de 
ajutorul vostru. Der v’a rămas o 
fică a ei, căZută nenorocita cu co
pilul ei, față de acesta și față de 
alțl săraci vă arătați mila și bună
tatea prin fapte. Pentru acest lucru 
vă râgă acum bătrâna răposată !(f 
vorbii eu cătră femeile, ce se adu
naseră.

După ce am Zi0 aceste, și le-am 
pus încă odată la inimă îngrijirea 
de biata Sana, am apucat drumul 
cătră casă.

In calea nbstră ori unde întâl- 
niam doi bmenl auZiam vorbindu-se 
numai de trista întâmplare, despre 
cerșitbrea Ana, care a murit pe drum 
în zăpadă.

Noutatea acâsta se povestea din 
gură în gură așa cu un fel de bu
curia, ca și cum ar fi scăpat lumea 
de vr’o ciumă seu te miri de ce.

„Așa s’a sfârșit, așa am scăpat 
de ea“, Z‘C0au unii, 8r eu auZind 
aceste vorbe m’am întors de cătră 
ei și plecai mai departe.

Liniștiți și scăpați de gura lu
mii, merserăm pănă la luncă, la căs- 
ciâra, la bordeiul, unde o lăsasem. 
Ne-am oprit și am întrat în lăuntru.

„Ați întâlnit pe bătrâna în sat?" 
ne întrebă îndată femeia din casă, 
și aștepta neliniștită se afle ceva 
dela noi.

„Da, am întâlnit’o încă pe drum", 
răspunsei eu.

„Ce vreți se Zicet'b cum Pe 
drum?" întrebă femeia și se lăsă pe 

o laviță de lângă ea. Avuse presim
țirea, că ’i se va întâmpla vre-o 
nenorocire, și vorbele mele îi întări 
acestă presimțire.

„Da", Z>00i 0u.
„Cum? a murit pe drum?... Nu

mai așa a-ți putut’o întâlni".
„A ostenit sărmana și a murit 

pe viforul de atunci. Am găsit’o noi 
înghețată și am dus’o în sat".

Femeia acesta a rămas adânc 
mișcată. Ea nu se mai putea deslipi 
de pe lavița, de unde ședea. Brațele 
îi căZură ca de ostenelă și nu se 
auZea decât un tângăios: of, dămne, 
dămne!

Se vedea bine că sărtea bătrâ
nei cerșitbre a atins’o la inimă și o 
compătimea din adâncul sufletului. 
M’am convins tot mai mult, că ămenii 
din acestă colibă țineau la bătrâna. 
Pote că erau singurii ămeni, cari 
ținuseră la ea. Femeia acesta a fost 
mult mișcată, când a auZit de sfâr
șitul bătrânii și nu Zi°ea ca altă 
lume, că acum am scăpat de ea. 
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în relațiune intimă cu timpul, ce' 
întrebuințeză o ființă organică în 
crescerea și desvoltarea sa. Așa- 
deră cu cât acest timp este mai 
lung, cu atât mai lungă este exis
tenta omului, și din contră, cu cât 
desvoltarea corpului urmeză mai 
curând, cu atât ajunge mortea mai 
curând. Mortea dâr merge imediat 
în urmele vieței și ale crescerei. 
împreună cu 6ra nascerei începe și 
âra mortei, 4i°e un mare naturalist. 
Omenii căsătoriți trăesc mai mult, 
decât cei necăsătorițl. Asemenea 
este Bciut, că femeile trăesc mai 
mult, decât bărbații.

Cu tâte că omul este lăsat dela 
natură a trăi mult, acesta, cum am 
4is mai sus, depinde dela desvolta
rea corpului; der cu tâte acestea 
s’au v§4ut omeni atât robuscl și 
sănătoși, cât și nevoiași și la apa
rență fârte slabi, și totuși an ajuns 
adânci bătrânețe; și aceste esemple 
nu sunt rari; chiar și în timpul nos
tru se văd mulțime de cașuri de 
vieță lungă. Aceștia însă sunt acei 
fericiți, cari au dus o viață liniștită 
și în tote îngrijirile cumpătate.

Decă regulele higienice sunt 
folositore pentru a conserva sănă
tatea în vârsta tinereței și maturi
tății, apoi la bătrânețe ele devin 
neapărat folositâre. O abatere de 
regim, un esces ore-care făcut în 
tinerețe, nu produce de ordinar, de
cât o indiaposițiă, o bălă trecetâre; 
din contră la bătrân, natura, care 
nu este pentru el, decât o mamă 
vitregă, îl face se platescă scump și 
cea mai mică abatere; așa-dâr un 
bătrân este dator, sub pedepsa de 
mârte, să urmeze regulele higienice 
ce-i sunt impuse.

înainte de tâte. un bătrân tre- 
bue să aibă consciință de posiția, 
în care se găsesce. Din nenorocire, 
fârte puțini bătrâni se conving de 
estatea lor, cei mai mulți cred, că 
timpul i-a cruțat și că ei posed încă 
puterile și sănătatea juneței.

Omul la bătrânețe are cu mult 
mai puțină putere de vieță și mai 
mică capacitate de-a se reînoi. De 
ar trăi un bătrân tocmai cu aceeași 
activitate și vioiciune, ca în tinerețe 
atunci s’ar termina acestă reservă 
de puteri mai repede și ar urma de 
loc mortea.

Greutatea anilor începe a-1 
apăsa, pielea trupului nu mai lu- 
crâza ca mai înainte. Răsuflarea în
cepe a fi mai desă și mai scurtă. 
Sângele nu mai circulă în vine cu 
acea vigâre a maturității. Lucrurile 
esteriâre încep câte-odata a-1 supăra 
mai mult, și câte-odată a nu fi în 
stare a-și da socotela de ceea ce 
se petrece în jurul său. Creerii nu

mai au acea putere de a apreția, 
de-a judeca lucrurile cu maturitatea 
cerută. Organele încep unul câte 
unul a se deteriora, a se veșteji, și 
vieța se stinge din ele și nu mai 
rămâne decât o simplă materie, în 
care trebue să se prefacă.

Omul la bătrânețe are mai pu
țină putere de viâță și mai mică 
capacitate de a se reînoi. Caracterul 
bătrânețelor micșoreză activitatea in
ternă și externă. Și ast-fel având o 
mai mică provisiune de puteri; are 
și o mai mică consumația. Tocmai 
din aceBtă împuținare a forței, ce 
micșoreză influențele vătemătâre a 
căușelor ocasionale pentru a se în- 
bolnăvi. De aci vedem, că bătrânii 
cu greu se pot molipsi de bâle epi
demice.

Bătrânul mai mult decât ori 
cine trebue să respire un aer curat, 
căci plămânii săi slabi d’abia pot să 
ravifice sângele necesar pentru în
treținerea vieței sale. De aceea își 
va ține o locuință căldurosă, spa- 
țiâsă și bine aerisată. Șederea la 
țâră este cea mai perfectă; acolo se 
găsesc tote avantagele cerute pentru 
vieța unui bătrân, căci existenta 
unei persâne bătrâne trebue să se 
strecâre încet în tăcerea și lungul 
repaos dela țâră, acolo eticheta lip- 
sesce și singura ocupațiune a omu
lui este, de-a trăi în bună liniște.

Prof. Dr. Elefterescu.

Credințe poporale.
ii.

Din ce s’a făcut mâța?
Adevărat suntem viță de fiei.
Românul falnio de numele, de neamul 

său. niol că vrea sâ pcie, că Duronecjeu 
dâr’ l’ar fi zidit pe el, ca pe alte nea
muri... buDă oră ca pe ăsta-cela... Neamț 
ori Jidov.

Și anume, duoându-șl el vița sa pănă 
la moș Adam, e chiar în curat cu n»a, 
că adeoă Adam n’a putut să fiă, decât 
Român.

„Dâr atunoî oelelalte neamuri de unde 
sâ fiă ?“ se întrebă moș Albu.

— „...E...ei!... răspunse moș Râtă, și 
aoestea’s dela Dumnezeu, oi dâră nu soco
tiți lucru ca ala. că Dumnezeu să fi făcut 
pe Jidov de-odată ou Românul?!

Voii! spune io și aoeea, oă multe’s la 
mine în straiță numai să ascultați14. . . .

„Tote au fost gata, începe moș Rotă. 
Sore, lună, diminâță, sâră, erbă, dobitoce... 
tâte, tote.

Atunoî a zidit DumDedeu un Român, 
oa să moștenâscă și stăpânescă tâte.

Rend pe rând după aoeea, — pentru- 
oă pământul a fost grozav de mare și Ro
mânul nu putea să-l lucre tot — singur 
fiind, a zidit Dumnecjeu pe celelalte nea
muri.

Și a fost bine.

Neamurile au sporit și au umplut pă
mântul.!

Ci tot mai era iol și colo câte-o un- 
ghiură.

Atunci a zidit Dumnefieu pe neamu
rile cele miol și le-a presentat pe fiă-oare 
în unghiura lui.

In urma tuturor a zidit Dumne4eu pe 
Jidov. Ci pentru-oă soia, oă Jidovii vor să 
fiă, cari vor răstigni pe Ghristos-Fiul său, 
nu a voit, să-șl murdărâscă mâna ou lutul 
lor. A luat dâră un fel de mănuși pe mâni 
— așa i-a zidit.

Ci că a fost gata.
Der soii firea Jidovului?! Ar putea 

âre să vadă el u piele și să n’o pipăâscă?...
Bașl... îndată ce a fost gata, apuoă 

mănușa lui Dumnecjeu — bagsemă era de 
piele.... nu ?... o ține în sus... era să lioi- 
teze“.................................................................

„Fiă un dobitoo de firea ta“ — c}ioe 
atunci Domnul și îndată s’a făcut din mă
nușă o mâță.

De-aoi: Alipire, credință, mulțămită 
ia mâță în dar vei căuta.

In dar, oă nu găsesol.
(Aucjită în Betfia.) Koevary.

Fenomene vuEcanice.
Fiă-care din noi a audit de munții, 

care asvârl foc din ’năuntrul lor. înfățișa
rea acestor munți la prima vedere, nu 
presintă nimic neobicinuit, nimic intere
sant... Dâr câte odată ese pe neașteptate 
din vârfurile lor fum, aburi și diferite ga- 
zurf, împreună cu ele sboră în văzduh 
pietrii, nisip, cenușă și în fine esploadâză 
din ’năuntrul lor un licid ferbinte, care se 
numesce lavă și care nu este alt-ceva de
cât diferite minerale topite din causa căl- 
durei forte mari din lăuntrul pământului.

In localitatea unde a avut loc o ase
menea erupțiune seu isbucnire, se întunecă 
oerul din causa aburilor și al fumului, nori 
întregi de cenușă și pietrii sfărîmate se ri
dică cu un sgomot grâznic în aer, bucăți 
de stânci încintate sunt asvîrlite în tâte 
părțile’ca nisce focuri de artificii — lava 
cea ferbinte începe a curge peste câstele 
muntelui, nimicind tot ce găsesce în dru
mul ei: păduri, câmpii, grădine, sate și 
orașe...

Etă și un alt fenomen. S’a observat 
de multe-orl, că în mijlocul mărilor și 
Oceanelor marea începe câte-odată a se 
mișca din ce în ce mai viu fără nici o 
causă visibilă, timpul este frumos și liniș
tit — dâr cu tâte astea valurile cresc, apa 
se încăl4esce, fierbe chiar, schimbându-șl 
forte des și colârea. Corăbiile sâu vapâ- 
rele, ce se găsesc în apropierea locului 
unde se observă acest femon, primesc lo
vituri puternice, care pricinuesc vaselor 
stricăciuni însemnate.

Șe întâmplă une-orl, ca fenomenul se 
se ivâscă sub formă și mai surprindătâre 
— pe neașteptate ese din apă o bucată 
de pământ, care ridicându-se după cât-va 
timp formeză o insulă. Din mai multe ca

șuri de formări a insulelor vom alege una- 
din cele mai curiâse.

La nord-vestul Americei-de-Nord, și 
la sud de strîmtârea de Behring, se gă
sesce un șir de insule numite în geografiă 
Insulele Atente. Lângă una din ele, Umnak, 
în primele cjile a lunei Maifi 1796 s’a v6- 
4ut fenomenul descris mai sus. Fără nici 
o causă atmosferică, marea a devenit forte 
neliniștită, clocotea și fierbea. S’a audit- 
puternice bubuituri submarine și în curând 
pe suprafața apei s’a vâdut un puternic 
stîlp de fum șî aburi. După cât-va timp a 
eșit în acest loc din fundul Oceanului un 
vîrf de munte, care asvârlea foc și lavă. 
Erupțiunea a durat o lună de dile și în 
acest timp s’a format în loc un munte în
treg... Apoi puterea erupțiunilor a slăbit 
și muntele nu mai asvârlea decât fum și 
pietrii, dâr creștea mereu. Numai după opt 
ani fusese posibil a visita insula formală 
împrejurul muntelui, dâr pământul ei era 
încă atât de ferbinte, încât nu se putea 
debarca. Muntele era mereu în lucrare....

In anul 1806 acâstă insulă, care era 
numită Ioana Boguslawasfca, avea suprafața 
de 2 și jumătate mile geografice și înăl
țimea aprope de 100 m. Pănă la anul 1819 
suprafața s’a mărit considerabil, fiind deja 
de 4 mile geografice și ajungând înălțimea 
de vr’o 700 m. In fine la anul 1823 erup- 
țiunile au încetat, și mai târdiu suprafața 
insulei âr s’a micșorat, având în 1832 nu
mai 2 mile geografice. Acâstă curiosă in
sulă după mărturisirile călătorilor esistă și 
pănă acum.

Sunt cașuri, când ridicarea pământului 
s’a observat și pe continent, dâr aici, de 
cele mai multe ori, fenomenul se produce 
încet și din acâstă causă nu se pote ob
serva de cât fiind studiat mai mult timp. 
Astfel s’a constatat, că țărmurile Svediei, 
lângă Stockholm, și spre nordul acestui 
oraș se ridică neîntrerupt, dâr numai 50 
cm. sâu 1 m., în cursul unui secol. Ase
menea fapte s’au observat și în Scoția și 
pe câstele sud-estice ale Engliterei. In 
unele locuri s’a observat, că continentele 
ridicându-se în unele locuri, în altele âr 
se cufundă încet; acâsta o probâză arbo
rii, cari trăiau odată pe maluri și acum se 
găsesc în fundul mărei.

încă un esemplu. Venim la o fân
tână, unde suntem obiclnuițl de a lua apă 
rece ca ghiața, dâr găsim apă fierbinte! 
Fiă-care va fi sciind, că în mai multe lo
curi se găsesc isvore cu apă tot-dâuna 
caldă sâu ferbinte. Unele din ele asvârl 
cantități de apă fârte considerabile și la o 
înălțime mare, cum sunt de esemplu fân
tânile fierbinți numite Geisere, de pe insulă 
Islanda.

In fine, cel mai curios și tot-odată 
cel mai grâznic fenomen se produce când 
pământul, începe a se clătina sub piciârele 
nâstre. Simțim loviturile dinlăuntral pă
mântului și abia ne putem ține pe piciâre.

Câte-odată loviturile sunt atât de pu
ternice, încât clădirile cele mai solide se

„Când a plecat de aici?11 o în
trebai eu.

„Nici noi nu seim bine, când a 
plecat, Tâtă sera de Sâmbătă ne-a 
vorbit numai de Sana ei și că ea 
singură trebue se rnergă la biserică, 
ca se ducă veste bărbatului, a cărui 
femeiă zăcea bolnavă în satul vecin. 
Noi ’i-am dat sfatul din tâte pute
rile să nu plece, căci deși s’ar mai 
conteni vremea, totuși drumurile sunt 
înfundate, așa că nu va putea răsbi. 
După cum vefli casa nâstră e mică 
și irigurosă, der odaia de alăturea 
e destul de caldă. Am mai făcut 
ioc în ea ca se nu-i fiă frig. Betrâna 
se prefăcea ca și cum ar asculta de 
noi și ca și cum ar fi pe deplin ho- 
tărîtă se nu mai plece. Se rugă să 
o lăsăm se dormă în acea odăiță 
și-i aduserăm numai decât fân ca 
să-i așternem, căci paie n’avem de 
loc. Când ne-am sculat de diminâță, 
vremea era mai afurisită, ca în sera 
trecută. Ne sculaserăm de mult, der 
pe bătrâna n’o maivă4urăm nicăiri, 

deși de obicei se scula de timpuriu. 
Mi-a venit lucru ciudat, dâr deocam
dată n’am 4ia nimic. In sfârșit ve- 
4end eu că nu-i glumă cu betrâna 
’i-am spus bărbatu-meu: „Ore ce va 
fi de nu se mai scolă bătrâna ?“ — 
„Așa e, într’adevăr“, răspunse el și 
chiămâ pe un băiat și-i 4'se se se 
uite ce face betrâna. Băiatul se duse 
în odăița d’alăturea, în care însă nu 
se vedea nici o bătrână. Atunci ne-am 
adus aminte, că ea își luase cu sine 
și sacnl cu pâne. A făcut o mică 
înșelătorie, fiind-că vedea că n’o lă
săm se plece cu nici un preț — ea 
a fugit d’aicl! După ce am aflat de 
fuga ei, am rămas de tot neliniștiți, 
și cu atât eram mai îngroziți, că 
n’am au4it nimica despre ea, de- 
ârece nimenea n’a trecut p’aicl. Eram 
fârte veseli când v’am vă4ut că în
frăți și acum ne-ai adus acestă scire 
tristă".

Astfel ne-a istorisit femeia acesta. 
Copii din casă nici n’au băgat de 
semă, că noi vorbim despre mârtea 

bătrânii, căci se jucau singuri la o 
parte. Când începu însă mama a lor 
ee povestâscă. tăcură de-odată și as
cultau cu gurile căscate. înțeleseră 
acum, că era vorba despre o pri
mejdia mare, care a ajuns’o pe biata 
bătrână și întrebau în neastâmpă
rul lor:

„Mamă, mamă, ce ’i-s’a întâm
plat bătrânei ?“

„Betrâna a murit în zăpadă11, 
răspunse mama mâhnită.

„Of, sărmana bătrână a murit! 
Era atât de bună cu noi! D’aci îna
inte nu mai are să ne aducă pâne!“ 
se văicărau băeții lăsându-se de ro
chia mamei lor, și cu fețele triste 
se puseră jos, ca și cum arjelimâr- 
tea bătrânei celei bune. Bărbatul nu 
era acasă; merse cu piciorangele ca 
să aducă nisce lemne.

Voiam tocmai se mustru pe 
acești âmenî, că au lăsat pe bă
trâna să plece pe așa o vreme. 
Deslușirea însă, ce mi-a dat’o, mă 

făcu să tac. Văflui că acesta tristă 
întâmplare nu a venit din nepăsarea 
acestor 6meni. Sigur, că betrâna a 
avut o pricină din lăuntru, care a 
îndemnat’o să plece, fără să se mai 
gândescă dâeă o ajuta seu ba pute
rile ei. De bună semă nu se împăca 
cu cugetul, ca Sana ei, pe care o 
avea dragă afară din cale, se fiă în- 
grijată așteptându-o; de aceea s’a 
pripit ca cu sosirea ei să-i facă o 
bucuria. Pe lângă acesta în zelul ei 
de a face o faptă bună, voia se ducă 
știrea bărbatului celui cu fenaeea 
bolnavă. Acesta a fost adevărată 
pricină, care a mânat’o ia o mbrte 
sigură.

Mârtea acestei bătrâne a fost 
mai de desprețuit, decât mârtea unui 
fruntaș fericit și bogat?

Nu; căci ea a murit cu o inimă 
plină de dragoste pentru copilul ei 
și credinciâsă însărcinării, ce ia dat 
femeia bolnavă.
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sfărîmă. Cea mai 'înspăimântătore priveliște 
însă o avem, când în pământ se produc 
crepăturl mai mici sâu mai mari, sâu for- 
mându-se prăpăstii largi și adânci, cari în
ghit tot ce se găsea în locul, unde s’a for
mat crepătura pricinuită de cutremurul de 
păment.

Tote aceste fenomene, erupțiunile abu
rilor și a lavei din vîrful munților, miș
carea fără causă visibilă și fierberea apei 
în mare, formarea de insule nouă în mij
locul Oceanelor, isvorele sâu fântânele fer- 
bințl, cutremurile de pământ — tote aceste 
sunt resultatul acțiunilor unei puteri ăre- 
care, ascunse înlăuntrul pământului și după 
cum s’a dovedit prin observațiunl, lucră
rile acestei puteri sunt tot-dâuna însoțite 
de foc și apă.

Cu escepțiunl forte rari, presența aces
tor doi factori (căldura și apa) este neapă
rat de lipsă pentru producerea fenomente- 
lor descrise mai sus și care în general se 
numesce fenomene vulcanice. Er munții cari 
asvârl dinlăuntru gazurl, aburi, petrii, nă- 
sip, lavă etc. se numesc vulcani.

Despre acești vulcani vom vorbi, mai 
pe larg în scrierea nâstră.

Cine a vădut deja vulcani sâu desem- 
nurî, care îi represintă, mai tot-dâuna, va 
recunosce imediat vulcanul, găsindu-se în 
fața lui. Mai întâiu vulcanii nu sunt așe- 
dațl nicl-odată în lanț, unii lângă alții, cum 
este de regulă cu munții nevulcanici.

Vulcanii îi găsim tot-dâuna isolațî, 
singuratici, der cu tote acestea, decă vom 
lua în considerațiune raionele mai mari a 
suprafeței globului, în mai multe cașuri 
vulcanii, măcar și singuratici, formâză și
ruri vulcanice întregi, cum este de esemplu 
șirul aprope neîntrerupt dimprejurul Ocea
nului pacific.

(Va urma).

MULTE ȘI DE TOATE.

Un orologiu uriaș.

Un ceasornicar din Chicago din Ame
rica, cu numele Campbel a fabricat un oro
logiu așa de mare, decât care nu s’a mai 
pomenit pănă acum. Orologiul tot numai 
la 40 de ani trebue încordat.

Diametrul orologiului este de 17 po
licari și e greu de 75 funțî. Ceasornicul, 
e astfel fabricat, încât râta, în jurul căreia 
se află spirala numai în doi ani și jumă
tate se învârte odată.

*
Porumbii unui medic.

In Paris unii medici trimit la farma- 
ciă receptele prin telefon în cașuri ur
gente. Acum se scrie din Scoția, că me
dicul Harrey, care are o mulțime de pa- 
ciențl la sate, trimite dela sate receptele 
în oraș, unde locuesce prin porumbi, âr 
servitorul caută porumbul sub aripă, de 
unde ia recepta, merge la farmaciă și 
apoi numai decât duce medicina la locul 
■destinat.

*
Microbii de pe trupul omenesc.

Pe trupul fiă-cărui om sănătos se află 
mulțime de microbi. Și n’avem să ne mi
răm de asta, pentru-că trăim în aer oare-i 
încărcat cu microbi și ne atingem de lu
cruri cari sunt pline da praf seu de colb 
și de microbi. Cel mai ourat om are pe 
-pielea trupului său vr’o câteva miliâne de 
microbi.

Un doftor rus, auume Viruga a nu
mărat pe un centimetru pătrat de pe pie
lea de pe pept a unui om 10 pănă la 18 
■mii de microbi. Pe mâni microbii sunt cu 
atât mai mulțl, cu cât mai rar sunt ele 
spălate. Doftorul Viruga a aflat oei mai 
mulțl microbi pe pielea manilor omenilor 
■celor bolnavi din spitalurl.

Spă)ați-vă așa-dâră mânile cât mai 
adese-orl cu apă și ou sopon! Bună datină 
au acei omeni ai noștri, cari înainte de 
mâncare își spală totdâuna mânile, și așa 
cu mâni curate iau bucatele de le duc la 

.gură.

(Mine de aur Transilvane.) 
In interesul avântului minelor de aur în 
Transilvania s’a făcut în cjilel0 mai re- 
oente un pas de-o importanță decisivă. 
S’a înființat o societate pe aoții sub firma 
„Fortuna14 mine de aur, c’un capital so
cial de 1 milion florini, în scopul de-a oum- 
păra cele mai bune mine și a-le esploata.

Societatea deja a și cumpărat mina 
Szent-Endre din Buoium în apropierea 
Abrudului, care conține după probele fă- 
oute astfel de metalurl, cari lifereză 23 
grame aur per tonă, afară de aoâsta se 
află și aur neamestecat în cantități de mai 
multe chilograme. Mina se pote compara 
cu renumitele mine de aur din Trănsvaal. 
Deși s’a vorbit despre minele din Trans
vaal, că ar fi numai o înșelătoria, totuși 
din aoele mine s’acopere oea mai mare 
parte a aurului din lume, și pe lângă unele 
mine rele, sunt multe, oarl de mulțl ani 
dau acționarilor dividende de 100% ȘÎ în 
anii din urmă aceste mine au produs 2 
milione unze de aur, oare representă o va
lora de preste 80 milione. Nu numai fun
datorii d’aoolo au profitat sute de miliâne, 
dâr în măsură și mai mare acționarii înșiși.

In fruntea societății pe aoții a mine
lor de aur „Fortuna14 este un bărbat din 
cercul oelor mai distinși cavaleri și mag
nați bogațl ai Ungariei: Prințu Batthyâny. 
Strattmann nu ar fi consimțit la întreprin
derea aoâsta, dâoă nu ar fi sigur da re- 
sultat. Lângă densul sunt a se numi și di
rectorii sooietății fostul oonsul general al Sta
telor unite Mr. Hammond Mr. lames Lan- 
germann, care a loouit 5 ani în Transvaal 
și este și de present aoționar al mBi mul
tor mine de acolo, oontele Nicolaus Ber- 
chtold, conte Gâza Festetioh. Primarul din 
Abrud fost deputat Bela Boer, care cu
nosc pe deplin imprejurările locale. Socie
tatea pe aoții s’a constituit ou capital so
cial plătit pe deplin. Acțiile leau primit 
un consorțiu, din oare 500,000 fl. sunt puse 
în circulație fără nici un agio.

Se reoomandă on. public să se intere
seze de aoestă întreprindere cu atât mai 
mult că s’au luat tâte măsurile, oarl asi
gură resultatul, și afară de acâsta se tra- 
tâză de inflorirea minelor de aur din patriă. 
Noi posedem în aceste mine o eomâră oare 
pănă acum n’au fost de ajuns prețuită. In 
Ungaria de un timp încoce se umblă din 
casă în casă cu acțiuni de mine străine mai 
ales din Austria pe oând minele nostre cu 
mult mai bune din lipsa de capital nu pot 
prospera și înflori.

Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.20 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15
Imprum. ung. ou premii .... 151.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.25
Napoleondorî....................................9.52%
Măr ol imperiale germane . . , 58.52 y2
London vista.............................  119.90
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corâne austr. 4%. . . 100.75
Note italiene................................... 45.42

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

• ț Prețul peit

8 ă m 1 n ț e 4 w 
"â g

100 ohiiogr.

5 â dela ] pănă

Grâu Bănățenesc 81 8.35 8.40
Grâu dela Tisa 81 8.40 8.45
Grâu de Pesta 81 8.35 8.40
Grâu de Alba.regala 81 8.35 8.40
Grâu de Bâcska 81 8.45 8.50
Grâu ung. de nord 81

oî o o Prețul por
vechi 2 w Î00 chilgr.

ori non3 *3 <2
u g. dela până

Săcară 70-72 6.70 6.75
Orz nutreț 60-62 4— 4 35
Orz de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz de bere 64,66 6.b0 8—
Ovăs 89.41 5.70 6.20
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz altă soiu 73 .— .—
Cucuruz — .— ,—
Hirișcă n — —,— —

din 2 Decemvre 1896

Cursul leșurilor private

cump. vinde.
Basilica . . . 6.70 7.20
Credit .... 199.-- 200 —
Clary 40 fl. m, c. , 57.— 58—
Navig. pe Dunăre . 140.— 144—
Insbruck .... 27.25 28.25
Krakau .... 27.75 28.75
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 59.50 59 50
Palfiy 57.75 58—
Crucea roșie austr. . 18.- 18.90

dto ung. , , 10.— 10.60
dto ital. .

Rudolf .... 22— 24—
Salm .... 69.75 70.75
Salzburg .... 26.75 27,50
St. Genois 71— 72—
Stanislau . 43.— 45—
Trieitine 100 m, c. 146— 150

dto 4% 50 69— 73—
Waldstein 60— 62.—

dto de 10 franc!
Banca h. ung. 4°/0 18— 19—

CaarsuS gj5e4®i Brașov.
Din 5 Decemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. 'Cump. 9.46 Vând. 9.46
Napoleon-d’ori Oump. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Cump. 5.61 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vând. —.—
Mărci germane Cump. Vând. ““ • "■“*
Lire turcesc! Oump. —.— Vând. —
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Calendar ui septexxiâxiex.

NOEMVRE. are 30 dile. BRUMAR.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

24 S.p. Clemen, pp.
25 f 8. m. Ecaterina
26 C. p. Alimpiu
27 S. m. Iacob, Per.
28 S. mart. Stefan
29 S. m. Paramon
30 S. m. ap. Andreiu

6 Nicolau
7 Ambrosiu
8 C. Născ. d. I).
9 Ioachiin

10 Iudita
11 Damas pp.
12 Sinesiu.

Din 4 Decemvre st. n, 1696.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
Jl Grâu mijlociu . . 5 50

Grâu mai slab . . 5 20
p Grâu mestecat . • 3 80
II Săcară frumâsă . . 3 90
H Săcară niijlooiă . . 3 70
II Orz frumos . . 3 40
II Orz mijlociu . . . 3 20
1* Ovăs frumos . . . 2 40
11 Ovăs mijlociu . . 2 10
II Cucuruz .... 3 80
II Mălaiu.................... 4 10

Mazăre.................... 6 50
|| Linte . . . • 12 50
II Fasole.................... 6 —
11 Sămânță de in . . 8 —
J) Sămânță de oânepă . 5 —

Cartofi.................... — 75
«f Măzăriche .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 44
»7 Carne de porc . . . — 48
»• Carne de berbece . . — 28

100 kil. Său de vită prospăt 21 -
n Său de vită topit 32 —

CursuS la bursa dsn Wsaraa.
Din 4 Decemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de oorone ung. 4% . . . 99,15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2% • 122.20
Impr. căii. fer. ung. în argint4y2% 101.15

Pro duete div. 0 Oi Ol
OursrU

dola panii,

Sem. de trif. Luțernă ungur. 45.- 50.—
— transilvană —.—

bănățână
roșiă 36.- 40.-

Oleu de rap. rafinat duplu —.— —
• 016U de in —. - —. -© 

g Uns. de uorc dela Pesta 56.- 56.50
ci t-, n dela țâră — ..
o£ Slănină sventată 52.- 52 50

ch
ile afumată 57.50 58 50

Seu —. —
S Prune din Bosnia în buțl 15.75 16.-

din Serbia în saci 15.75 16.—
® Lictar slavon nou 1875 19—P. n bănățenesc 15.- 16.50
a
© >4

Nuci
Gogoși

H
Miere

Ceară

din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută
galbină strecurată 
de Bosenau

—.-

Spirt
• »•

brut
Drojdiuțe da epirt

Proprietar: MuFețimma

Redactor responsabil: ffiragaHw fliiaîar.

Vassiii PBrloif șiFii
Moskva.

Liferanții curți în Rusia și străinătate.
Diferite sjpeeii del 

w* CeasO escelent 
în pachete originale rusescl, ,cu prețuri 

originale, să capetă numai la 
Joh. Peri’s Sohn în l^osocs.

Turoîzer Comitat, 
însemnarea prețurilor 

la cerere gratis.

Marea bancrută!
New-Tork și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europân și 

marea fabrică de argintăria s’a vădut necesitată să dăruiască întregul ei 
deposit in sohimbul unei răsplata mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărao, următorele 
, obiecte pentru mica sumă de fl, @.G® și adecă: 

1 ' .................................

r •

cuțite fine de masă cu lamă 
veritabilă englesă, 

furoulițe de argint patent ame
rican dintr’o bucată,

linguri de argint patent ame
rican,

lingurițe de argint pentru ca
fea patent american.

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

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe

2

6
2 
i 
î

lingură de argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart ouă, pateut american, 

cescl Victoria englezescl, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiă, 
zaharniță,

44 bucăți la un'loj fl. 6.60. 
amintite au costat mai înainte 
prețul bagatel de fl. 6.60. Ar

gintul patent amerioan este un metal alb, care își păstrâză colâ- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ca se garantâză

Cea mai bună dovadă, că acest inserat aaan e șarlatanii», 
mă simt îndatorat în public, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trâcă cu vederea ooasiu- 
nea acâsta favorabilă, de ași procura aoâstă garnitură pompdsă, 
care cu deosebire se potrivesce pentru

’ 1 erâma si ml sare,

Telephon, Hr. 7114.

I

dar de nuntă și în ori ce gospodăriă.
Mepou lîtmaai 6a A. HIRSCăÎBEKG-S 

Haupt-Agentur der vereinigten amerik.
Patent-Silber-waarenfabriken.

1YIEN, II., Kembrandtstrasse l»/b. 
Se trimite numai cu rambursa poștală seu cu trimiterea sumei înainte.

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

Esti-as diss scrisorile de reeuiioscință.
Sunt fărte mulțămit cu trimiterea gamiturei, și să’ml mai tri- f

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

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

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

Baron lulius Nyâri.
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Mașini de cusut Wertheim 
cu înpunsetură duplă.

Cadou potrivit de Crăciun 
fabricat german de clasa primă.

Pentru casă și meseriași liferez 
loco Vieraa în totă monarohia Aus- 
tro-Ungară.
Mașină ie picior

braț înalt.

Mașină ie mână
braț înalt.

Mașini cu cora- 
rabiute rotunde.
Timp dtT'probă

30 {Iile.
Ori ce mașină, care în durată 

de 30 dile nu se va dovedi de bună, 
o primesc îndărăt pe spesele mele.

Prețul curant și mostre cu
sute stau la disposițiă

Casa de export Mașini de cusut
Lofisâs Strauss,

firma protocolată la tribunal comerc.
Liferantul reuniunei a amploia- 

■ților de stat.

Wiena, IV., Margarethenstrasse
„Wr. I» b e.“ 1100.4—5.

135.50
* 13150

IU!).-
Garanție
5 anî.

■s

I

I ■

♦ x ’

fi

EES^ESE

Nr. 17169 -1896.

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine!

Remontoir-nikel fi. 3.50; 
Remontoir-argint B0D/i onn h- & > 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 pefri ;fl. 10, cu 16 
petri sistem Grlashutte, 1 cha- 
ton fl. 12. Deșteptător (wek- 

igi ker) mers de anker străluci
tor prima calitate fl. 1.70. Regulator cu mers 
de o di fl. 5.75. Regulator cu mers de 10 dile 
fl. 8.50. însemnarea prețurilor cu ilustrații 
despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii 
și argintării se trimit gratis și franco. — Ce 
nu convine se schimbă seu se dă prețul 
îndărăt.

Eug. Karecker Uhrenfabrik, 
94. ISregeiaa tari» SSoîEensee. 
sa®» Garanție de doi ană. -W 

111,3—12.

I

î

Se escrie concurs pentru postul 
unei moșe pentru Dîrste, Nou, Ti
miș și Predeal, cu locuința stabilă 
în Dîrste.

Leafa anuală: 60 fl. și bani de 
locuință 24 fl.

Reflectantele pentru postul a- 
cesta, care este de a se ocupa cu 
1 Ianuarie 1897, au de a-șl așterne 
petițiunile provecjute cu timbrul pre-

scris și instruite cu diploma de mdș 
valabilă pentru teritoriul ungar cel 
mult pănă în 15 Decemvrie a. c. după 
prânz la 1 oră acestui magistrat.

Brașov, 30 Noemvrie 1896.
1127,1—2 Magistratul orășenesc

0

0

$
0
0
0
0 i
©
0
O
©

KERTSCHî
Subscrisul am onorea a face cunoscut on. public, că am 

luat ca antreprenor și deschis
RESTAURAȚIA

în sns mamita villă.
Am arangiat localul din nou astfel, că pote fi cercetat și 

de familii.
La vemțare vine pe lângă Czellbrău paharu ă 7 cr. și 

bere de Steinbruch cu butelia. Vinuri curate și escelente de 
Transilvania. Bucătărie idrte bună. Prețuri moderate. Serviciu 
prompt și cu atențiune.

Rugându-mă pentru visitare cât mai numerosă sunt eu 
tot respectul

FR. SCHMIDT.

✓X.

fes kji

mai nainte numit -PILULELE UNIVERSALE" ale lui

meiită cu tot dreptul numirea din urmă, deore-ee în faptă sunt forte multe bdle, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe deoenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

oarl ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.
S’an recomandat și se recomand de cătră muJțl medici aceste pilule ca medi- 

oament de casă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, precum: perturbarea în cîî’culațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea la creeri hămorhoide (vina de 
aur) și c. 1.

Prin proprietatea lor purificătdre de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorăsc din acesta, precum: gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a. m. Aceste pilule purifioatore de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
pricinuise nici cele mai mici dureri si pentru aoeea le pote folosi și cele mai slă
bite persone, chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia BXeJc Bnsa p i’efi44 a lui 3. ăDsei,Sa®fer
S i n g e r st r ass e Nr. 15 la Viena și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sul cu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr. trimițendu-se francat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, costă un sul cu pilule 1 fl. 25 cr. inclusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 3. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere anurne „IPISiaS© gssBB’flSicii- 
t®i*e de ssmge ale lui S. ^serBawfer și numai acelea suut veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provâ^ută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari 
pdrtă pe capacul cutiei tot aceeași iscălitură în oolore roșia.

Dintre nenumăratele sorisorl, prin cari consurnenții acestor pilule mulță- 
mesc pentru redobândirea sănătății după oele mai varii și grele bole, lăsăm să 

că orl-cine a întrebuințat cdată aceste

iMmr i plante AM,
O sticlă 2 fl. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fl. 40 cr., !/4 de sticlă 70 cr. 
ljpnnn cel mai bun mijloc în contra tuturor suferințelor rheumatice: 
lufllldl durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 
nervose de dinii, dureri de oap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 

balsam englezesc,»“ -
PnîltPQ tjlQDj Fiakerpulver în contra oatarului. răgușelei 
Uullll u LUuuli cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.

20 cr.

eto. 1

ou seu fără sare o sticlă 70 cr.

flpn PPÎiîlirnî F’serl1°fe1', mulțl ani reounosoută
llO^UldlllluT mai sigură remediu contra suferiuțeloră

ca cel 
de de- 

gerătură de totă felulii, precum și spre vindeoarea 
rimelor forte înveohite, 1 borcan 40 cr., cu trimiterea fran ată 65 cr. 

«HnlfniBODUOlinto escelent mijloo, pentru întărirea nervilor, la dureri de 
, KUldpldulJdldlb. stomac și la bole de nervi.

Kola-Bliiir sen Vin 
Balsam în centra gnsilor 
Mă de life £’ • t

urmeze aci puține numai, cu observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Kolu, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer! Binevoesoe de 

a ml trimite erășl 15 suluri din esoelen- 
tele D Tale pilnrl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Cu aoestă 
ocasie Vâ aduc mulțămirile mele pentru 
efectulft de minune altî pilurilorQ D-tale.

Ouclistinsă stimă,
Franz Pavlistik, Koln, Lindenthal.

Hrasohe lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-^eu 

că piluliie D-v. au ajuns în mânile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Me reoisem îa patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mdrtă, decâ nu rn’ar fi soă- 
pat minunatele Dv. pilule. D 4eu să vă 
binecuvintese de mii de ori. Am con- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor face de 
tot sănătâsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N e u a t a d t. 9 Dec. 1887.
St'rn. D-le 1 In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim cea mai căldurosă 
mulțăiwre. Deasa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdufă. Prin întâmplare a căpătat o

cutiă cu escelentele Dv. Pilule purifica- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

a
râgă
D-v,

Nu

Eiohengraberamt bei Gfohl, 
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se
mai trimite 4 suluri cu pilulele 

în adevâr folositore și esoelente.
pot întrelăsa fără ca sS Vâ esprim re- 
ounosoința mea în privința valdrei aces
tora pilule, și le voi reoomanda unde 
numai se va pută tuturor suferinzilor. 
Vâ autorisez, ca acestă a mea mulță 
mită sâ o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf bei Kohlbnch, Oestr. 
Sohlesien. 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Vâ rog a-mi trimite un 
sul cu 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purificătore de sânge. Numai minu
natelor D v. pilule am sS mulțămese, 
că am scăpat de o suferință de sto
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are se-nal lipsesoă nicl-odată și 
esprim prin acesta mulțumirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwickl.

3 fl. Un jumătate litru 1 fl. 60 cr. Un pătrar de 
or.
mijloc probat în contra umflăturei la gât. Un 
flacon 40 or cu trimiterea francată 65 cr.

’ieăturile. din Praga) în contra stomacului stricat, mistuirei 
rele, greutăți de tot felul, un medicament de casă escelent, 
1 flacon 22 cr. 12 flaoone 2 fl.

lddrOl Hipinnolnî1 Acest vraf delătură asudatul picio- 
llldlul plblUlOluli relor și mirosul neplăcut, conser- 

veză încălțămintea și este probat ca nestricăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr. 

un medicament de casă forte cunoscut și escelent în 
contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sticlă 
50 cr.. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea lranco 1 fl. 50 cr.

■, de un lung șiră de ani reounoscută de 
mai bun mijloo pentru creseerea părului. 

Un borcan elegant adiustat 2 fl. 
de prof. Steudel, la rane din lovitură și impuns, la tot felul 

PÎQQfPB - llTinrPPQțil ci0 rei® uufiăturl învechite, ce se sparg periodic
riduilu UllliUludl] la picidre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. (Jn bor- 
cbti 50 cr., cu trimiterea francată 75 or. 

Hniin llîlîVPPPQljj illlPOtWfl f*e W- Bullrich. Un medicament de casă escelent 
Du 1U Uliii ul fluid plll^uiifU] contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre

cum: durere de cap, amețeli, cârcei ia stomach, aorelă în 
gât, suferințe hsemoridale, constipațiune etc. Un pachet 1 fl. 

KO DflOn medicament excele it contra durerei de cap, de măsele, reuma- 
(T1 Ubllj tism etc. 1 fl.

Afară de preparatele aci amintite se mai află to te specialitățile far- 
anunțate prin t<5te carele austro ungare și la eas, 
nu s’ar afla îu deposit se vor procura la cerere

ilzwfe
DniTl'îflQ Hlnnnnnliinin de I. Pserhofer ruludlld MObiiiiuii mediol ca oel

maceutice indigene și streine, 
când unele din aceste specii 
prompt și ieftin.

prin poștă se efectaăză, iute, 
și cu rambursă a prețului.

I. P SERnOFEK,
K»I«lemesa BSeicSasapffel^ WIEST I., Siangea-sttrasse ®r. S3.

Trimiterile
comande mat mari

î’iwtiBH.eiia „suni

dâcă se trimite prețul înainte,
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Franco se efectuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în oașul acesta spesele sunt cu mult mai eftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veE-iitaSsâle Burnt a ge priva utasaaai acele pilule a eăror instruețiuue este jsi'ovecȘutâ cu iscălitura 1. PSEREOTEE, și cari portă pe ca

pacul fâă-eăreâ cutii tot aceeași iscălitură in colore roșia.
Stas amisiiiteBe specialități se a-SBă și în Budapesta ia farmacistul! E. wora Torek, KSnigsgasse 2 1126,1-6

Tipografia^ A. Mureșianu, Brasov.


