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Adresele imgtsresci.
Vineri s’a început desbaterea 

asupra adresei, ce se-o dea camera 
ungară ca respuns la discursul tro
nului. Tâte partidele vin cu câte-un 
proiect de adresă deosebit. Proiec
tul partidei dela putere nu face nici 
o amintire de relele de căpeteniă, 
ce bântue aceste țerl, între cari cel 
mai mare este, iără îndoială, nemulțu
mirea naționalităților nemaghiare.

Proiectul majorității tace act 
de preamărire a serbărilor milenare, 
vorbesce de „contopirea sentimen
telor și nisuințelor regelui și națiu
ne?1, atinge și situațiunea din afară, 
vorbesce apoi de budget, de pactul 
economic cu Austria, „care trebue 
se se reinoâscă pănă la finea anu
lui viitor.11 înșiră apoi de-a rândul 
tote proiectele de lege amintite în 
discursul tronului, arătând însem
nătatea lor. Intre aceste vorbesce 
și de pașii, ce voesce a-i tace guver
nul pentru „crearea autonomiei bi
sericesc! catolice11 și pentru îmbu
nătățirea stărei materiale a preoților, 
„care11, cjice, „la catolicii de ambele 
rituri se va pute face cu conlucra
rea episcopatului pe temeiul regulă- 
rii congruei", pre când privitor la în
tregirea venitelor preoților celorlalte 
religiunl recepte, „pelângă susținerea 
intactă a drepturilor bisericelor au
tonome11, se aștâptă proiectele de 
lege puse în vedere de guvern.

Asta e tot ce cuprinde proiec
tul de adresă al partidei guverna
mentale, care se sfîrșesce cu o apo- 
teosă a „spiritului comun liberal11, 
ce unesce pe toți mamelucii cu gu
vernul. De-aci va vedâ ori și cine, 
că așa c|ișii părinți ai patriei, cari 
pe temeiul așa cjisului constituțio
nalism au ajuns se aibă pânea și 
cuțitul în mână, nici habar nu au 
de ceea ce dâre pe majoritatea ade
vărată a țârei, și nici prin gând nu 
le trece să îndrepteze miseriile, re
lele și păcatele, de cari aievea este 
bântuită poporațiunes statului.

Las, că pentru partida stăpâni- 
rei nici că esistă o cestiune a na
ționalităților, cu tote că marele ma- 
meluc secuesc, Bekszics, îșl sparge 
capul de atâta timp cu ea, der nici 
măcar de libertatea alegerilor și de 
vre-o reformă a celor două legi elec
torale din Ardeal și Țâra ungurâscă 
nu se face pomenire în proiectul ei 
de adresă.

Acesta ne arată clar și învede
rat cu ce gând se pârtă „liberalii11 
evreo-maghiari din tabăra lui Banffy 
față cu națiunile nemaghiare.

Der să trecem mai departe și se 
vedem, ce vor și ce promit să facă 
Ungurii din oposițiă, în proiectele lor 
de adresă.

Aici trebue să spunem, că ac|i 
oposițiă maghiară din dietă nu pâte 
face nimic pentru o schimbare în 
țâră în vre-o privință său alta, pen- 
tru-că e prea mică la număr și afară 
de acâsta e prea desbinată în dife
rite partide și fracțiuni, așa că acum 
parte dintr’însa a început a-șl ajuta 
cu passivitatea politică față cu des- 
baterile majorității.

Insă, ce nu este ac|I, pote fi 
mâne și așa fiă-care partidă oposi- 
țională maghiară susține, că cu ea 
și numai cu ea este opiniunea pu
blică din țâră, său, mai bine cțis, 
opiniunea. publică a „națiunii11, căci 
„țâră11 și „națiune11, precum dove- 
desce praxa, nu e tot una în Un
garia.

Se pote deci să se întorcă odată 
rota și cei ce acjl stau sus îngâm
fați de mărirea lor, se se vadă ca 
mâne și căcjuți și umiliți.

Să vedem acum, la ce ne-am 
putea aștepta într’un asemenea cas 
din partea Ungurilor, cari astăcjl 
sunt în oposițiă.

Dintre partidele oposiționale mai 
întâii! și-a presentat proiectul său de 
adresă partida lui Apponyi, numită 
națională. Nu vrea să scie nici acâsta 
adresă nimic de-o cestiune a națio
nalităților, dâr cel puțin se ocupă 
de unul din relele de căpeteniă, de 

abusurile, nedreptățile și corupțiunea 
la alegeri. Spune, că în alegerile de 
deputațl săvârșite în luna Noemvre 
a. c. nu pot vede espresiunea voin
ței naționale; spune, că majoritatea 
alegătorilor a fost împedecată a-și 
esecuta dreptul electoral și declară 
în fine, că printr’asta se amenință 
și se sgudue chiar constituțiunea; 
în fine proiectul de adresă cere, ca 
cei ce dețin acjl puterea și au să
vârșit acele atentate, se fiă destituițl 
de Majestatea Sa din posturile lor 
de consiliarl ai săi și se fiă dat gu
vernul țării unor bărbați, cari „să 
fiă pătrunși de spiritul constituțio
nal11 și „se respecteze libertatea vo
inței naționale11.

Mai cere apoi proiectul lui Ap
ponyi, ca pentru încunjurarea nea
junsurilor de pănă acum, guvernul 
să fiă avisat de Majestatea Sa de 
a presenta proiectele despre reforma 
alegerilor, și aceste să se discute 
mai întâiei de tâte de cătră dietă.

Cum înțelege partida „națio- 
nală* acâsta reformă, nu se spune 
în adresă, der se reamintesc așa nu
mitele garanții ale libertății, cură
țeniei alegerilor, pe cari le-a fost 
cerut dela guvern și dela dietă Ap
ponyi la începutul anului.

Se înțelege însă, și acesta este 
punctul, ce ne interesâză pe noi — 
că tâte aceste măsuri, reforme și 
garanțe le pretinde proiectul de 
adresă apponyist numai cu conside
rarea intereselor poporului maghiar 
și fără de nici o privire la intere
sele popârelor nemaghiare. Aceste 
nu esistă nici pentru „naționalul" 
și „înțeleptul11 conte Apponyi, de
cât numai ca „foitaș11 pentru um
plutura ungurâscă. Libertatea alege
rilor o reclamă deci nu pentru ca 
să aibă un cuvânt și un drept în 
acâsta țeră și .Românul, Slovacul 
etc., ci pentru ca opiniunea publică 
a „națiunii" să aducă pe Apponyi 
la cârmă, alegând tot adoratori și 
credincioși de ai lui.

Cu tâte aceste trebue să con-

1 statăm, că proiectul de adresă a 
partidei lui Apponyi face cel pu. 
țin un pas, deși numai pejumătate, 
spre îndreptarea relelor.

Mai puțin decât atâta găsim în 
proiectul de adresă al partidei lui 
Kossuth. Acâsta partidă — seim 
prea bine — că s’a distins pănă 
acuma numai prin aceea, că a com
bătut pactul dualist și a amenințat 
mereu cu ruperea Ungariei de că
tră Austria.

Și de rândul acesta proiectul de 
adresă al Kossuthiștilor e pătruns 
de intrasigența și de șovinismul lor 
obicinuit, cu tâte aceste, par-că de 
astă-dată espectorările lor sunt lip
site de bruscheța de mai ’nainte și 
adresa trece mai ușor și mai neted 
peste întrebările de drept public. 
Deja în cuvintele cele dintâii! de 
avorbire: „înălțate împărate și Rege 
apostolic!" Adresa kossuth-istă se 
pune pe un teren mai conciliant, 
recunoscând în persâna regelui și pe 
împăratul Austriei.

Der probele de stil kossuth-iste 
pe noi puțin ne privesc. Ceea ce 
ne interesâză este, că nici acest 
proiect nu vrea se scie nici c’un 
cuvânt de asistența naționalităților 
nemaghiare în stat. Se mărginesce 
numai a constata, că guvernul nu s’a 
gândit la „îmbunătățirea legilor elec
torale" și la „reforma camerei mag
naților". Vorbesce adresa kossuth- 
istă și de-o „estindere a dreptului 
de alegere în măsură mare", și acâsta 
însă o cere numai „pănă la acea mar
gine, care promoveză înflorirea gintei 
maghiare și caracterul național al sta
tului." Mai cere și votarea secretă obli
gatoria și asigurarea curățeniei și li
bertății alegerilor. In fine vorbesce 
de corupțiunea cu bani la alegeri, 
cjicend, că votul cumpărat pe bani 
nu însâmnă încrederea poporului, ci 
batjocorirea și vânejarea acestei în
crederi, și că patria în timpuri grele 
nu se pote răzima cu siguranță pe 
ni see legiuitori, cari ajung în sfatul 
națiunii prin mituire cu bani.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Pomenele Eomânilor.
(Reflecsiuni).

De sub pola Meseșului Sălăgian, Dec. 1896.
Din incidentul, că anonimul „Manase" 

în nr. 239 al „Gazetei" propusese — în 
prăjma deschiderei Sinodului archidiecesan 
la Blașiu — între alte multe obiecte inte
resante de a se pertracta în sinod și șter
gerea pomenelor pentru morțl, și înlocuirea 
acelora prin reuniuni de binefacere, ce ar 
fi de a se înființa prin darurile creștinilor, 
cari ar dori să facă pomană, — un stima
bil corespondent vine în nr. 243 al „Ga
zetei" de Duminecă, și, sub numele „Doc
torul Tanase", — ca un fisiolog și psicholog 
expert, esplicând „comandarea Românilor" 
din punct de vedere psichologic, nu-i atri- 
bue sens moral, ca și cum acelea ar fi des
tinate ca o milă pentru iertarea păcatelor 
celor morțl; ci fiind-că Romanii cei vechi 
erau mari psichologl, ca nu cumva sub im- 
presiunea jalei celei mari să sufere sto- 
machul, și ca organul ce e motorul prin

cipal al vieței, să nu încete a funcționa, 
s’au îngrijit bunii străbuni, ca familiarii 
mortului să aibă ocupațiune continuă sub 
durata îngropăciunei, — să se misce, alerge 
îngrijâscă de rendul celor trebuinciose pe 
sâma comândărei.

Cu tote că acăstă esplicare a însăm- 
nătăței comândărei creștine e lucru cam 
nou și încâtva paradox, ba mirosă cât de 
colo, că amatorul pe concepte transceden- 
tale nu pune prea atarete pond, totuși, dăcă 
doctorul Tanase nu făcea propunerea cu- 
riosă, ca Ven. sinod archidiecesan să aducă 
caterisire numai asupra pomenilor servite 
cu vinars, lăsându-le celea cu vin în „in
tegrum", nu mai făceam și eu vorbă des
pre „pomana Românului" în colânele pre
țuitei „Gazete". Astfel însă fiind-că cele 
spuse de stimatul „Doctor" nu-mi convin, 
neținend cont, că ore Sinodul archidiece
san făcut’a pomana nostră obiect de des- 
batere ori ba (precum apare însă din ce
lea străourate prin gazetele, nostre din si
nul Sinodului, peste pomenele nostre au 
trecut s. părinți la ordinea clilei), în celea 
următore să-ml fiă iertat și mie cu permi

siunea Onorat. Redacțiuni a „Gazetei", ca 
unui preot, a-mă declara cu privire la „po
menele", respective comândările nostre.

A priori am să constat, că pomenele 
sunt înăscute cu firea Românului, care seim 
cu toții, că e ospital nu numai față de 
frații săi de-o viță și lege, ci și față de 
străini; apoi cum nu-șl va arăta el, ospi
talitatea sa atunci, când chiar consciința 
religiunei sale supte dela legăn păn’ la mor
mânt, îi șoptesce și-i spune, că fericirea 
cea veclnică din raih o dobândim mai vîr- 
tos prin împărțire de milă între săraci.

Și apoi âre când e timpul suprem 
pentru îndeplinirea faptelor carității creș
tine, dâcă nu atunci, când după credința 
nostră sufletul unui răposat iubit al nostru 
trece înaintea judecății înfricoșate a lui 
Dumne4eu, pentru luarea răsplății ori pe
depsei veclnice?!

Prin distribuirea darurilor între să
raci, ce-s bine primite înaintea lui Dum- 
nedeu, — quasi împăcăm, -- omenesce vor
bind, — mănia lui Dumnedeu cea pe drep
tul pornită asupra .nostră pentru păcatele 

nostre; drept aceea pomenele se pot reduce 
nu la originea păgână, precum afirmă d-1 
Dr., ci la originea naturei omenescl; căci 
Omul dela începutul vieții sale sociale, 
consciu fiind despre vătămarea majestății 
supreme divine prin păcatele sale făcute 
în contul ordinei sociale, a fost tot-deodată 
consciu și despre aceea, că el ca păcătos, 
ce-e, este vrednic de pedepsa lui Dumne
deu ; de aceea omul s’a și silit la tâte nea
murile, — fiă-care după conceptul său re
ligios, — a împăca mănia lui Dumnezeu, 
parte prin jertfa, parte prin fapte de ace
lea, ce consciința lui îi șoptea a fi bine- 
plăcute înaintea lui Dumnezeu.

Se consultăm în acestă privință acea 
carte, ce la tâte neamurile civilisate e ve
nerată și încunjurată de o aureolă sântă, 
acăstă carte e „BaâZza".

La înțelepciunea lui Sivach c. 7 v. 35 
se cetesce nși dela cel mort să nu opresci 
darulu; eră la cartea II. a Machabeilor se 
cetesce la c. 12 v. 43—46, că Iuda Ma- 
chabeul a trimis în Ierusalim 2000 de 
drachme de argint, sâ aducă jertfă pentru, 
păcatul jidovilor celor ce murise în bătaie, și



Pag. 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 265—1896.

T6te-s frumose. der cum cugetă 
domnii koasuth-iștl, că se va pută 
sugruma corupțiunea, decă o vei da 
pe o ușă afară și o vei lăsa se în
tre pe cealaltă?

Pe ce se întemeiază întregul 
sistem de guvernare unguresc, decă 
nu pe corupțiune, pe falsitate și pe 
nedreptate, când măsură, în tăte, cu 
două măsuri poporelor țerei și când 
pe unii îi protege, părtinesce și îna- 
inteză pe sjcotela și în paguba ce
lorlalți ?

Trebue să se schimbe cu desă
vârșire și dela rădăcină tot regimul 
de acji ca se pbtă fi cu putință a 
spera serios în sțîrpirea corupțiunei 
și a celorlalte rele, ce s’au încuibat 
din pricina nedreptei și neumanei 
guvernări.

La o astfel de schimbare însă, 
cum am arătat cu adresele lor, nici 
pe departe nu se gândesc partidele 
maghiare.

Nu seim ce va mai 4’oe „par
tida poporală11 în proiectul său de 
adresă, căci s’a 4>a, că și ea voesce 
să presenteze unul, der nu credem, 
ca ea să se abată dela direcțiunea 
șovinistă națională maghiară mai 
mult, decât a făcut’o în programul 
ei, pronunțându se în favbrea „ese- 
cutărei legei de naționalitate. “

Ei bine, legea să se esecute, der 
cine, pentru Dumnezeu se-o esecute, 
decă toți cei ce datori sunt să o 
esecute, cu membrii „partidei popo
rală11 cu tot, nu voesc decât un stat 
cu caracter esclusiv național ma
ghiar ?

Revistă politică.
Passivitatea partidei apponyiste. 

Partida lui Apponyi, numită „par
tida națională11, a început să facă în 
dietă -passivitate politică față cu ocâr- 
muirea de astăcjl. începutul l’a făcut 
în ședința de Joi. Până acuma par
tida acâsta totdeauna a votat pro
iectul de lege, asupra recruților ; în 
ședința de Joi însă, în decursul 
desbaterii acestui proiect de lege, 
n’a luat cuvântul nici un mem
bru al partidei, 6r la votare nu s’a 
ridicat nici unul din tbtă partida și 
acăsta s’a întâmplat la votarea fiă- 
cărei cestiuni aduse înaintea dietei. 
Și acesta, dice foia apponyistă, se 
va întâmpla și de-aci încolo pănă 
atunci, pănă când nu vor fi espiate seu 
șterse violențele și nel egalitățile severșite 
la alegerile trecute dietale.

*
0 voce austriacă contra Jidovilor 

unguresc!. In ședința dela 10 De- 
cemvre a parlamentului austriac, de
putatul Schneider, vorbind despre le

găturile Austriei cu Ungaria, cjise 
între altele, că el este mare prieten 
al creștinilor din țâra ungurâscă, der 
este dușman de mbrte al tuturor Ji
dovilor unguresc!. Nu sunt în stare 
să-mî închipuesc, disc deputatul aus 
triac, cum pot fi Ungurii așa bmeni 
slabi (lași), ca să sufere a fi stăpâ
niți de Jidani, se nu pășâscă contra 
lor și să nu-o sfîrșescă odată cu ei. 
Schneider disc apoi, că ar trebui să 
se traducă legile secrete (talmudul) 
ale Jidanilor, pentru ca se le pbtă 
ceti și cunbsce creștinii; privilegiile 
să înceteze față cu ei și moșiile să 
li-se ia din mână și să se împartă 
între muncitorii de pământ.—Pentru 
aceste vorbe Schneider mai de multe- 
orl a fost provocat la ordine din 
partea președintelui, dâr el pentru 
aceea totuși nu s’a lăsat pănă nu 
și-a versat cum se cade focul dela 
inimă. E de însemnat, că Schneider 
este unul dintre Omenii cu mare tre
cere în Viena. Ca deputat el a 
fost ales cu mare majoritate.

*
Italia și tripla alianță. Seim, ce 

mare svon a tăcut în tbtă Europa 
descoperirea unei foi a lui Bismark, 
că Germania încheiase pe la 1889 
o învoială secretă cu Rusia, și că 
acăstă învoială a durat pănă la 
1891. Unele foi germane s’au încer
cat eu totadinsul să tragă și pe Ita
lia în jocul acesta, susțiind, că. la 
1891 ministrul de esterne de atuncia 
a încheiat o astfel de învoială se
cretă. Acum vine ministrul-președinte 
Rudini și declară într’o convorbire, 
ce a avut’o cu directorul diarului 
nltaUe*, că el, care la 1891 a fost 
în oficiu, n’a subscris nici un fel de 
învoială cu Rusia. El, Rudini, a avut 
o întâlnire în Octomvre 1891 cu 
Gtiers, răposatul ministru de esterne 
al Rusiei, dâr la acâstă întâlnire nu 
s’a tractat, decât de liniștirea Fran- 
ciei asupra reînoirei triplei alianțe. 
Rudini desminte și faima, că el ar 
fi împărtășit atunci lui Giers textul 
tratatului triplei alianțe. Rudini în- 
cheiâ convorbirea <Jic®nd, că marele 
interes al Europei și înainte de tbte 
al Italiei este pacea.

Oisa dieta wngw’escă.
In ședința de alultăerl a dietei ungu- 

resoî s’au început desbaterile asupra proiec
tului de lege despre recruți. Ooasiunea acesta 
li-a fost binevenită deputaților kossuthiștl i 
pentru a șl mai vărsa puțin focul asupra 
armatei comune. Thaly Kalman declara, oă 
el împreună cu toți kossuthiștii vrâu să 
aibă o armată independentă ungurâscă. 
Pentru armata comună nu dă nici bani, 
nici tineri, căci armata comună cântă nu

mai „G-ott erhalte11, âr nu „Isten Aid meg 
a magyart“.

Polonyi Geza, care faoe parte din par
tida ugronistă, oe a fost atât de rău bătută 
la alegerile de deputațl, se scdlă și el să 
vorbâsoă. Atunol cineva din partida guver
namentală îl întrâbă în batjocură: „Câți 
sunteți?11 — „Noi“, 4lse Polonyi, „după 
statistică suntem opt, dâr dâcă alegerile ar 
fi fost drepte și nu e’ar fi făcut atâtea 
fărădelegi, am fi și noi cel puțin ațâți, oâțl 
sunteți voi (cei din partida guvernamen
tală), Declară, că el înoă ar dori o armată 
independentă ungurâscă și de aceea arma
tei comune nu-i votâză reoruțl. Dâr pe cât 
timp e la putere guvernul de afil, nu vo- 
tâză reoruțl nici pentru honverțime, deâreoe 
guvernul a folosit și honvecjimea la alegeri 
pentru săvirșirea abusurilor. — Kossuth Fe- 
renez înoă a spus, că pentru armata oo- 
muuă el nu votâză recruți, pentru honve- 
cjime însă votâză, nu pentru-că ar avă în
credere în guvern, ci pentru-oă patria are 
lipsă de honvezi. — In urmă puuându-se 
la vot, proiectul a fost primit. Dintre opo- 
siționali, numai „partida poporală11 a votat 
pentru el.

După asta s’a ridicat ministrul-preșe
dinte Banffy, oa să răspundă la o interpe
lare, ce i-o făcuse Polonyi cu privire la 
descoperirile seusaționale ale foiei bismar- 
kiane „Hamburger Naohrichten11, privitore 
la alianța dintre Rusia și Germsnia. Banffy 
n’a putut da aici nici un răspuns, ci a de 
clarat numai, că acum luorurile s’au dat 
uitărei că monarchia nâstră e în cea 
mai bună prietiniă cu Germania și că tri
pla alianță formâză și acjl cel mai puternic 
stâlp al păoii europene.

Polonyi n’a fost mulțămit cu acest 
răspuns. Bl atacă aspru Germania dicend, 
că e necredincidsă față cu monarchia nâs- 
tră și oă nu ne mai putem înorede îu ea. 
Guvernul, cj'80 eh să șl oaute abați în altă 
parte, căci Germania umblă să ne păcă- 
lâscă.

0 asemenea pășire în contra alianței 
cu Germania încă nu s’a întâmplat pănă 
acum din partea Ungurilor, Tote partidele 
oposiționale au aprobat pășirea acâsta a 
lui Polonyi.

SOIRILE ȘILEL
— 30 Noemvre.

Iu causa pașaportelor pentru Româ
nia și Serbia, ministrul ungureso de in
terne a dat o ordinațiune, în oare spune, oă 
oei ce vor fi prinși trecând granița spre Ro
mânia, ori Serbia fără pașaport. vor fi de-aci 
înainte pedepsiți pentru delict cu o pedepsă 
pănă la 15 dile închisâra și 100 fi. amendă. 

, Pănă acum, în înțelesul unor ordinațiunî. 
mai vechi ministeriale, trecerea fără pașa
port în România, ori Serbia era oprită și, 
dâoă se întâmpla, ca oine-va să fiă prins 
trecând granița fără pașaport, era oprit 
și trimis îndărăt, dâr nu mai era și pedep
sit, cum va fi de aci înainte. Foile ungu-

resol spun, că ordinațiunea de mai sus a 
dat’o ministrul anume pentru Români, 
fiind-că ar fi observat, oă „agitatorii va
lahi11 au trecut pănă acum granița demulte- 
orl și fără pașaport.

—o—
Representanțî în consiliul comunal 

al Cernăuților pentru suburbiile Glocucica, 
Horecea și Caliceanca au fost aleși: I6n 
Bumbacu, profesor, ou 115 voturi și Aleo- 
sandru Oantemir, învățător superior, cu 138 
din 182 voturi date. Ambii aleși au fost 
oandidațl și reoomaudațl de partidul națio
nal român din jBuoovina. Alegerea, cum 
spune „Gazeta Bucovinei11, a decurs în 
bună ordine; âr ținuta alegătorilor din nu
mitele suburbii față de actul electoral a 
fost în adevăr dâmnă și solidară. Atitudi
nea observată de bravii alegători români 
nu numai lor le faoe onore, ci ea pote să 
servescă drept esemplu de imitat și pentru 
ceilalți alegători români din celelalte cor
puri electorale, soiut fiind, că numai prin 
o pășire bărbătesoă și prin o atitudine so
lidară se pote ajunge la o isbendă dorită.

—o—
Un preot arestat, pilele acestea preo

tul român PandovRs Dome din Szentes, 
aflându-se ÎDtr’o seră în casa deputatului 
Sima Ferenoz, pe neașteptate se pomeni 
ou nisoe gendarml, cari îl luară între baio
nete și-l duseră în înohisore. Aoâsta s’a fă
cut la porunca fișpanului Vadnay, care cu 
ooasiunea cercetărei ofioielor publice din 
Szentes aflâ, oă din fondul soâlei comu
nale, al cărei cassar era părintele Pân
do voits, lipsesoe o sumă mai mare de 
bani (o miiă și câte-va sute fior.) Bă
nuit pentru defraudațiă, preotul a fost 
în urma aoâsta arestat la porunca fișpanu
lui. Fiind-că Pandovits Dome, deși Român, 
este o unâltă a Ungurilor, înaintea oărora 
trece de mare „patriot11, arestarea lui a 
produs mare turburară în' tâte gazetele 
oposiționale unguresol, cari îl iau în apă
rare, mai ales fiind-oă Pandovits era oposi- 
țional, ținea la partida lui Ugron și treoea 
ca dușman al partidei dela putere. Mulțl 
Unguri fruntași s’au întrepus pentru libe
rarea preotului renegat, dâr n’a ajutat ni
mic, ba după cum oetim adl în foile din 
Budapesta, Pahdovits a fost escortat alal- 
tăerl în temnița ordinară dela Seghedin, 
unde se află și astădl. Deore-ce însă un 
fișpan nu are drept de-a închide pe ni
menea înainte de a se fi adus o ju
decată asupra lui, advooatul Hoffmann, oa 
apărător al preotului, a făcut arătare cri
minală oontra fișpanului Vadnay pentru 
„abus de puterea oficiului11. O asemenea 
arătare a făcut și deputatul Sima Ferencz 
în contra oăpitanului de polițiă din Szentes 
și a sublocotenentului de gendarmeriă, 
pentru-că aoeștia au intrat cu puterea în 
oasa sa pentru a-1 prinde și aresta pe 
preot, pe când dreptul de imunitate al unui 
deputat nu permite acâsta. — Dâr smui- 
gă-se „patrioțiiu de păr oât vor vre. Destul 
că pe părintele Pandovits Românii n'au

sfirșesce dicend : „că sfânt și cucernic gând 
a fost, că a făcut curățenia pentru cei 
morțl, ca se se slobozdscă de picate*.

Aflu superflu a mai cita esemple din 
Biblia testamentului nou, unde mai la fiă- 
care pagină dai de esemple îndemnătore 
pentru eserciarea carităței creștine evan- 
gelice. Prin urmare forte se înșelă d-1 
„Doctor11 când afirmă, că „pomana n’ar 
avâ sens moral11, ci „material11, — fiind de 
origine păgână, — adusă fiind „pro diis ma- 
nibus* ca să aibă merinde și bani pe cea
laltă lume morții.

Conced, ca cuvântul „pomană11 să se 
derive dela latinescul „pro mambas*, dâr 
conceptul pomenei s’a născut de-odată cu 
religiunea naturală între omeni, ceea ce însă 
e de-odată omenii pe pământ, căci omeni 
fără religiune — fiă aceea și falsă — n’au 
esistat și nu esistă. Și apoi să nu se trâcă 
cu vederea, că și străbunii noștri în statul 
păgânătății în lucrările și instituțiunile lor 
erau conduși nu numai de principii mate
riale, ci și morale; sâu pote că „Dr. Ta- 
nase“ îșl închipuesce, că vechii Romani ca 
păgâni erau ateiști, neavând nici o cre

dință în cealaltă lume, în nemurirea sufle
tului, în raiu, în iad etc...?!

Ovidiu cu tot scepticismul său lasă să 
cetim în Elegia IX lib. III. amorum: „Si 
„tamen e, nobis aliquid, — nisi nomen et um- 
„bra, restat, in Elysia văile Tibullus erit*. 
Se vede din acest versicul, că deși el în
suși pote că dubita în esistența raiului, dâr 
massa poporului în genere credea în Elisiu 
— locul omenilor pii după morte. Asemenea 
cetim, tot la classicl, despre unii omeni 
osândiți la tartar, — ori iad, — pentru 
vițiele lor din acâstă viâță:

„Sed et, aeternumque sedebit
„Infelix Theseus... (Virg. Aen. lib. 6).
Așa-dâră pomenele, cu tote că au fost 

în us și la străbunii noștri păgâni, pentru 
aceea nu se pot desbrăca de sensul moral; 
căci credend ei în elisiu și tartar, cu nece
sitate morală erau astrînșl ca să se îngri- 
jâscă de atari mijloce, prin cari aveau a 
se insinua grației Reilor, — de aici espre- 
siunile „placare deos* — placatos...... qui 
„volei esse deos* — cfice Ovidiu în eleg. III. 
libr. I. trist. — și celea mai nimerite mij
loce, precum ne arată și biblia, erau mila 

față de oei săraci. Prin urmare cu tote ră
tăcirile lor enorme dela legea positivă 
dumnedeâscă, străplăntată nouă prin mâna 
lui Moise, tot mai aveau și Romanii cei 
vechi credința în ț>ei, și nemurirea sufle
tului, raid, iad, ca și dogme elementare 
ale religiunei naturale. Așa-dâră pănă ce 
stimatul d-n „Doctor11 nu va putâ dovedi, 
că străbunii noștri nu credeau absolut în 
nimic dincolo de mormânt, nu pot subscrie 
aserțimea d-sale, că pomenele sunt intro
duse din punct de vedere material și nu 
moral.

După acâsta l’așl mai întreba pe d-1 
„Doctor11, că de ce propune numai șterge
rea pomenelor servite cu vinars, lăsând ne
atinse cele servite cu vin? Aici văd o ne- 
consecență. Căci lucru probat prin expe
riența de tote dilele e, că atât vinul, cât 
și vinarsul, dâcă se consumă fără cumpăt, 
turbură, irită, produce sfadă și rușine, și-l 
ațîță pe om la păcate; și din potrivă, luat 
cu cumpăt, ambele pot veseli inima omu
lui Eu nu pot crede să nu fi simțit vre-o- 
dată știm, d-n „Doctor11 efectul salutar al 
unui pahar de apetitorium, mai cu sâmă 

înainte de gustarea bucatelor uscate și vâr- 
tose ? 1 Apoi să nu cugete d-sa, că Românii 
noștri la pomene împart atâta beutură, 
pănă ce-șl sparg capetele; cine vorbesce 
astfel, acela scrie de lângă masa de pres
cris receptele, și nu din esperiență; la co
mandări de obiceiu se string săracii, cărora 
se dă câte-un păhărel de vinars, și apoi 
colac cu ceva supă și, nici prin gând nu-i 
vine nimenui să se îmbete cu acea oca- 
siune.

In urma celor dise, părerea mea mo
destă e, că pomenile se vor desrădăcina 
din sînul poporului numai de-odată cu cre
dința s. nostre religiunl, ceea ce nu se va 
întâmpla nicl-odată; și fiind-că Românul 
nostru nu face pomană numai când more 
cine-va; ci în decursul anului mai adese-orl, 
mai cu sâmă tomna, după ce gată cu lu
crul câmpului sub numire de „masă11, ori 
„feștaniău, când de ordinar îșl invită nea
murile, dându-le sub colorit religios față 
de petrecere socială, ori ospăț creștinesc; 
a șterge acuma beutura și cu acea ocasiune 
dela masa Românului ar însemna atâta, 
cât a-1 despoia și de cele 2—3 ore de ve-
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■1 oompătimâscă, căci el s’a lăpădat de 
săi și s’a aruncat în brățele adversari- 

■ noștri, — al Ungurilor a fost și Un- 
rii l’au arestat. Acum rabde. Da cum-va 
crezut „pater“-ul Pandovits, oă ținând cu 
igurii, va pută să administreze banii 
âlei cum va vrâ, s’a înșelat amar.

Vladimir V. de Repta, arohimandrit- 
itrofor și vioar general al Metropoliei 
icovinene, la propunerea coleg’ului pro- 
3oral dela facultatea teologică din Cer- 
mțl, a fost numit din partea Majestății 
ile doctor in sf. teologia.

— o—
Un depntat între baionete. Din Hajdu- 

adhâza se telegrafiâză, că la alegerea func- 
onarilor municipali, ce s’a făcut acolo 
altăerl, solgăbirăul baron Degenfeld Păi a 
rooedat cu o volniciă ne mai pomenită 
ță de Maghiari. Pe funcționari nici n’a 
sat să-i mai alegă dmenii, ci simplamente 
a numit el așa cum i-a plăcut. Deputatul 
.etal Tatar Găbor a protestat contra fără- 
elegilor, der solgăbirăul i-a astupat repede 
ura, căci l’a dat pe mâna gendarmilor, 
irl între baionete l’au dus, și l’au închis, 
„câsta e o nouă probă, că tote în lumea 
cesta se răsbună. Ungurilor le oăcjea bine 
i lăudau pe slujbașii ungurescl când făceau 
semenea volnicii cu Românii. Dâr acum 
tă, că slujbașii au căpătat curagiu și nici 
iși-șl Ungurii nu se mai pot apăra contra 
olniciilor lor. Așa le trebue! —

—o—
Prelegere publică. Atragem atențiu- 

iea publicului român din Brașov asupra 
>rimei prelegeri publice din acest an, ce 
> va ține d-1 profesor Ioan Popea mâne, 
Duminecă, la 4 ore p. m. în sala gimna- 
iiului român din loc. Ar fi forte de dorit 
ja aceste prelegeri, ce se vor țină de aci 
nainte în fiă-oare Duminecă pănă la Cră- 
jiun, să fiă oât mai bine oeroetate. Intra
rea costă numai 20 cr. (pentru studențl 
10 or.). Venitul e destinat pentru scopuri 
oulturale românesol.

— o—
Inventatorul dinamitei a murit. Din 

San-Remo se telegrafiăză, oă Alfred Nobel, 
inventatorul dinamitei, a murit. Toți sciu, 
ce mari reforme a produs pe terenul tech- 
nioei acest om prin inventarea dinamitei, 
care nu este alt-oeva, decât o materiă ex- 
_..osivă, compusă din mai multe alte ma
terii. Astăcjî dinamita se folosesoe pretu- 
tindenea la spargerea pietrilor și a stânoi- 
lor, ușurând astfel formarea drumurilor, 
tunelurilor etc. Dinamita în sine nu este 
o materiă periculosă, deăre-ce ea, dăoă e 
bine pregătită, nu esplodăză, decât numai 
dăcă ’i-se dă foc. Față cu alte materii es- 
plosive, dinamita mai are și avantagiul, că 
ei nu-i strică umetjăla, ăr când esplodăză 
are o putere așa de mare, încât păte să 
arunce în aer cele mai mari clădiri, stânci, 
ori chiar și grămetjl de fier. Nobel a mai 
inventat și praful fără fum, care însă se 
întrebuințăză numai la armată. Când se 

împușcă cu acest praf, rămâne în urmă 
numai o mică căță, oare îndată dispare. 
Acestea sunt invențiunile, oarl pe Alfred 
Nobel l’au făcut nemuritor. Toți membrii 
familiei lui, care e de origine din Svedia, 
s’au ocupat cu meseria acăsta cu succes 
frumos. Tatăl său înoă s’a distins prin in
ventarea nitroglicerinei.

—o—
„Creațiunea44 lui Haydn. Produoțiu- 

nea de Joi s’a dat ou un strălucit succes 
în tdtă privința. Sala dela otelul Central 
era înțesată de publio, dăr aprope jumă
tate din ea era ocupată de coriști, coriste 
și musicanțl, cari vor fi fost cu totul la 
vre-o 200. Mâne se va cânta „Creațiunea“ 
lui Haydn a doua-dră. Amatorii de musică 
să nu lipsăsoă dela acest grandios concert.

—o—
Aniversarea expedițiunei lui Vasco 

de Gama. In anul viitor 1897, Portugalia 
v» serba aniversarea de 4C0 de ani a ex- 
pedițiunei lui Vasco de Gama. In cjma de 
8 Iulie 1497, acest mare explorator a ple
cat din portul Lissabona, oa să deschidă 
drumul de navigațiune spre India. Ani
versarea acestei cjfi0 va fi serbată din par
tea Portugaliei ou mare pompă, la care 
serbare vor fi invitate tote statele Europei. 
Se vor arangia în Lisabona exposițiunl 
geografice, etnografioe, nautice și alte ex
posițiunl. Portul va fi iluminat în mod 
feeric timp de opt cj'l0- Se fao, cu un cu
vânt, mari pregătiri.

— o—
Pentru parochia vacantă a Brașovu- 

lui-vechiu s’au insinuat pănă aoum 7 oon- 
curențl, dintre cari preotul Constantin Di- 
mian și-a ținut cuvântarea de probă în 
biserica din Brașovul veohiîî Dumineca 
trecută, âr ceilalți 6 și-o vor ține în urmă- 
torea ordine: Iosif Maximilian, parochul 
din Ghimbav, Dumineoă în 1 Dec. v., Ioan 
Leucescu parochul din Rotbav în 6 Dec. v., 
losif Oomanescu parochul diu Codlea în 8 
Deo., G. Ludu preotul capelan din Preșmer 
în 15 Deo., G. Sglimbea, paroch în Ouoiu- 
lata în 22 Decemvre, âr clericul Romul 
Măerușanu din Măeruș în 25, eventual 26 

1|3Deo. st. v.
—o —

Sfirșitul unui bețiv. Un loouitor din 
Brain-sur-l’Antion (Francia) trecând prin- 
tr’o stradă a orășelului, zări pe trotuar ca
davrul prăjit al unui bețiv din acel oraș 
numit Jean Babin. Corpul era ars peste 
tot și abia mai avea câte-va buoățele din 
fostele lui vestminte, cu totul carbonisate. 
Primarul orașului, fiind avisat, voi să între 
în oasa lui Babin, îi fu cu neputință 
însă de-a străbate. Ușa era încuiată pe 
dinăîntru. Se chiămâ un lăcătuș. In mijlo
cul casei zăcea sora lui Babin, beată mortă; 
lângă dânsa erau trântite trei sticle de ra
chiu, gole. Magistratul trebui să aștepte 
pănă oe acea femeie s’a mai trezit pentru 
ca să pdtă căpăta un răspuns dela dânsa. 
Ea istorisi atunci, că în timpul nopței, ea 
și fratele său beuseră conținutul celor trei 

butelii de rachiu, oă la un moment dat, 
Babin voind să se așetje pe un scaun, perdu 
echilibrul, a căcjut pe foo, de oare s’au 
aprins repede vestmintele sale. Nebun de 
durerea arsurilor, Babin s’a năpustit în 
stradă pe când sora sa a încuiat ușa pe 
dinăîntru și cătjik beată mdrtă pe scânduri.

—o—
Ingropați în zăpadă. Douăzeci de 

Spanioli, intrară calele trecute în Franoia 
prin trecătârea Gavarnie. Pe drum o fe
melă, care făcea parte din caravană, cu 
puterile sleite de ooălătoriă atât de lungă, 
ne mai putând să continue drumul, se 
culcă pe zăpadă. Ceilalți îșl oontinuară dru- 
mult fără a încerca se transpdrte pe săr
mana femeiă la Gavarnie, care era la o dis
tanță de două bre din aoel punot. Numai 
bătrânul și fratele nenorocitei, rămaseră 
lângă ea, fără ca să o pdtă transporta din 
causa zăpecjei, oare avea doi metri de gro
sime. La Gavarnie, trei Spanioli din ace
lași sat ou nenorociții părăsiți în mijlo- 
oul zăpezii, cuprinși de remușcare, is
torisiră faptul la câțl-va loouitorl. Cu 
tote, că era nopte și un ger cum
plit. doi țărani, cari cunosoeau bine locali
tățile, plecară în căutarea lor, cu torțe 
aprinse. Acești nenorooițl erau p’aoi în- 
gropațl în zăpadă și în urma strigătelor 
lor reușiră să capete răspuns și erau aprope 
să-i găsâsoă și să-i scape, când de-odată 
un visool teribil era să-i îngrdpe și pe 
dânșii de vii in zăpadă și îi făcură să ră- 
tăcâsoă drumul. Cu mare greutate bravii 
țărani putură să regăsâscă drumul și să se 
întoroă la Gavarnie. Tâte căutările fură 
zadarnioe în timp de două cjfi0- Abia a 
treia cji diminâța nenorooiții fură găsiți 
aprope cu totul îngropațl în nemețl. Doi 
dintre ei erau deja morțl, cel d’al treilea 
era în nesimțire. Se speră să fiă scăpat ou 
viață.

—o—
Fpidemiă de tifns. In orașul de lângă 

mare Pola a isbucmt epidemiă de tifus, 
care seceră tot mai multe viotime. S’a oon- 
stat, că boia a provenit de-acolo, că locui
torii au început să bea apă dintr’uu apa- 
duot, al căruia canal trece printr’un pă
mânt plin de gundie și murdării, âr reser- 
varul se află în nemijlocită apropierea de 
un oimiter. Cei ce s’au bolnăvit mai în
tâia au fose munoitorii, cari au luorat la 
oanal și au beut apă din el. De aci se 
vede, că acâstă primejdiosă bolă s’a iscat 
numai din oausa apei.

—o —
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
oălindarele românesc! apărute pănă aoum. 
Conține 11 cole de tipar. Numai partea li
terară și economică oonține vre-o 80 pa 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mose. Un esemplar oostă numai 25 cr. De 
vânzare la Tipografia „A. Mureșianu14 
în Brașov.

x) Rîndunica, revistă lit. sciințif, și 
folcloristică an. I. Iași. 1893. p. 105; — B. 
Nanian: Elemente de ist. nat. Part. I. Zoo
logia, BuourescI 1873 p. 138; — D. Ana- 
nesou: Curs elementar de ist. nat. S. III. 
Zoologia, BuourescI 1874 p. 219.

2) Familia an. XXVI. Oradea-mare. 
1890 p. 479.

3) G. Gătană: Poveștile Bănatului 8. 
III. Gherla 1895 p. 35.

Soiri mărunte din România. Regele 
Carol a primit din partea împăratului Aus
triei, o 8oris6re prin oare-i notifioă oăsă- 
toria Archiducesei Maria-Dorothea-Amelia 
cu Ducele Ludovic-Filip-Robert de Or
leans. D-1 Comite de Thurn, însărcinatul 
de afaoerl al Austro-Ungariei, a avut ondre 
a remite Regelui scrisorea de notificare.

— D-1 Alex. V. Beldiman, directorul 
cjiarului „Adevărul14, se află forte grav 
bolnav. Fiul său, d-1 Al. A. Beldiman, mi
nistru la Berlin, a sosit în țâră, ohemat 
de familiă.

— „Monitorul Oficial44 publioă deoretul 
de numire al d-lui căpitan Cruțesou în 
postul de direotor al prefecturei poliției 
Buouresoilor, în looul d-lui N. San-Marin, 
demisionat, preoum și decretul de numire 
al d-lui căpitan Milicesou în postul de 
inspeotor de polițiă la coldrea de Negru 
în looul lui Ionel Antonescu. San-Marin și 
Antonesou au trebuit să-și dea dimisia din 
causă, oă au luat parte la escesele poliției 
din filele trecute.

— Se vorbesoe de dese consfătuiri 
ale grupului fostului ministru Eugen Stă- 
tesou. S’a oonstatat, că în Cameră d-1 Eu
gen Stătescu dispune de vre-o 25 amici, 
dintre cari d-nii Djuvara, Iunius Lecca, 
Sohina, An. Stolojanu etc.

— Joi în 10 Decemvre, fiind ani
versarea luărei Plevnei a fost mare slujbă 
la biserioa catedrală din Dealul Spirei. 
M. S. Regele a asistat la liturgiă încun- 
jurat de casa sa militară. După serviciul 
divin trupele au defilat înaintea M. S. 
Regelui.

— Joi sâra s’a dat la palat un prân4 
de gală în onorea cjA0’ a luărei Plevnei. 
La acest prânej ofioios au luat parte toți 
ofioerii superiori din garnisonă.

— Se vorbesoe, scrie „Timpul44, oă 
în locul părintelui Dr. Demetnu Radu, nu
mit episcop la Lugoș, să fiă adus ca preot 
gr. cat. în BuourescI Dr. Iaoob Radu, pro
fesor la seminarul din Blasiu și frate 6r> 
noul episoop de Lugoșu.

—

ULTIME SCIRL
BucurescT, 11 1 s Depu

tatul Politimos în de astăzi
a Camerei a rugat pe președinte se 
convâce pe deputați și senatori la 
o conferențâ intimă, ca se se arate, 
că majoritatea parlamentului nu vrea 
se facă dificultăți guvernului în re- 
solvirea cestiunei Metropolitului-Pri- 
mat. „Sunt liberal“, cjis© d-1 Politi
mos, „și țîu ca țera se scie, că de
tronarea Metropolitului nu este opera 
partidului liberal". (Sgomot). Preșe
dintele, ca și ministrul cultelor, de
clară, că guvernul nu va face nici 
un pas în acesta cestiune fără con
simțământul Camerei.

Blicurescî, 11 Decemvre. Iarăși 
sunt prospecte de împăcare între 
grupul Fleva și guvern. Se mai asi
gură, că și cei mai mulți membri 
ai Sinodului sunt deja câștigați pen
tru o pacinică deslegare a cestiunei 
metropolitane prin grațiare seu chiar 
prin revisuirea sentinței Sinodului.

jelie și bucurie, ce-o simte atunci, când în
chină câte cu un pahar de beutură veci
nului, fratelui, cumnatului ori cuscrului său. 
Apoi dâcă domnilor le este iertat să-și facă 
baluri și petreceri; amusându-se cu beu- 
turl mai scumpe, pentru-ce să nu-i fiă ier
tat și poporului țăran a-șl petrece în so
cietatea prietenilor în mod cuviincios vre-o 
câte-va oâsurl, amusându-se după firea lui 
și el ou beuturl cevașl mai irităoiose, cum 
e și vinarsul ? !

A scote vinarsul cu totul din viâța 
de tote dilele a poporului plugar muncitor, 
astădl mai cu sâmă după ce viile s’au pus
tiit, e lucru cu neputință; și nu în sine 
vinarsul, ci abusul cu el aduce nefericire 
peste capetele multor indivicjl, ce nu-șl 
sciu pune cumpăt; dâră în urmă abus se 
pote face de gustarea tuturor bunătăților și 
plăcerilor lăsate pe mâna omului. Și că 
vorbesc din experiență, etă un cas:

Scriitorul acestor șire a încercat cu 
credincioșii săi la anul 1892, și prin pro
tocol s’au obligat 150 de poporenl, că mai 
mult la comândăn și feștănii nu vor îm
părți vinars; ci ou banii ce-ar trebui să-i 

cheltuâscă pe vinars, să se înființeze „w« 
fond filantropic, din care în tot anul la 
Crăciun, cu jumătatea sumei inourse, să se 
îmbrace copiii săraci, ce cerceteză școla, 
eră cu cealaltă jumătate a venitului în me
moria dilei de 15 Maiu — chiar atunci ți
nusem și adunarea — să se cumpere bu
cate și să se împartă între săracii comunei.

Așa dâră că era scop sublim acesta? 
Ce speranță, ce prospect frumos pentru un 
viitor ferioit 1! Și ce a fost urmarea? In- 
tr’un an de <jil0, cât timp în oomună n’a 
fost vinars de prune fabricat de cătră po- 
poreni în căldări mici — la noi esistă 
pan’ la 30 astfel de căldări, și când sunt 
prune multe formâză un isvor capital de 
venit pentru locuitorii comunei, având și 
prunele preț scump, — omenii noștri cât 
de rușine, cât de silă și-au ținut cuvântul, 
dâr observai de pe fețele lor, că nu le ve- 
nia la socotâlă hotărîrea, la masă erau pu
ține vorbe de distragere, o tăcere silnică 
domnia peste meseni, nu vedeai vioiciunea 
de mai înainte, închinăturile de sănătate 
a gazdelor casei, pomenirea cu laudă a de- 
funcților pentru cari se făcea pomana : tote 

rămaseră, și vedeai din totă purtarea me
senilor, că le lipsesce ceva, adecă motorul 
principal al vioiciunei; — vinarsul le lip
sea; și doră vei crede, că în schimb ni-s’a 
sporit „fondul filantropic14 ? — Nici un ban 
n’a incurs în el; și la anul, când bunul 
Dumnezeu a dat prune în abundanță în 
comună, având locuitorii vinars făcut de 
ei, chiămat fiind la binecuvântarea câtorva 
mese, cu durere am observat, că înainte 
de a se pune la masă, invitații toți de-a 
rândul erau ospătați cu vinars împărțit pe 
furișul pe afară, ca nu cumva să iau sâma, 
ce vă40nd înfruntându-i li-am spus, că de
cât să vă ospătați pe ascuns și sub durata 
slujbei, dâcă nu vă convine hotărîrea vos- 
tră, — împărțiți-vă beutura aici la masă 
cum se cuvine și cu cumpăt și nu vă fa
ceți de rîs și rușine pe sub streșinele graj
durilor.

Etă o esperiență tristă, de învăț pen
tru toți acei idealiști — precum eram și 
eu atunci, — cari voesc să schimbe obice
iurile Românului; aedea cel mult le poți 
ordina, și să le dai curs într’o direcțiune, 
ce să se unâscă cu simțul moral și estetic, 

dâră străforma și desrădăoina nicl-odată, 
de unde și dicala: „naiuram și furca expel- 
las tamen usque redibitu.

Așa-dâră, după mine, nu abrogarea 
pomenelor nostre, ci regularea și susținerea 
lor în starea, ce se unesce cu simțul reli- 
gioso-moral și social, trebue să fiă scopul 
suprem al fiă-cărui bărbat ce-șl propune 
promovarea binelui moral și material al 
poporului nostru. Meseșanul.

Grierul.
(Din datinele și credințele Românilor despre 

insecte).

Grierul se mai numesce în Bucovina 
încă și Grieruș și Greluș1, în Moldova și 
Muntenia: Grier și Greer 1), eră în Bănat: 
Greeruș2) și Greluș3).



Fagin a 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 265—1896

Bogatul și Săracul
în spiritul lumei și în ordinea Provedinței. 

de Prof. Dr. Elefterescu.

Ce este bogatul în spiritul lumei? 
— Este un om de jocuri, de serbări, 
de priveliști și de petreceri, a căruia 
tâtă mărirea stă în a trăi într’o în
gâmfare deșertă, a-șl îndestuli tâte 
patimele, și care nu pune altă mar
gine poftelor sale, decât pe ale bo
găției.

In ordinea Provedinței înse, el este 
un ânger de pace și de mângâiere, 
pus între Dumnecjeu și 6menl, ca 
se termine împărțela bunurilor pe 
pământ. El este solul cerului și ca 
un apostol al Provedinței, îndatorat 
a-o face pe acesta cunoscută celor 
ce nu o sciu, și a-o desvinovăți că- 
tră acei ce o învinovățesc; el este 
ca și steua cailei, al cărei strălucitor 
mers vorbesce tuturor de mărirea 
făcătorului seu. Bogatul prin bine
facerile sale vorbesce inimei tuturor 
dmenilor despre înțelepciunea și bu
nătatea Dumnefleescă ; și după cum 
este sgârcit seu darnic, simțitor seu 
cumplit, se face pentru popore un 
obiect seu de spaimă, seu de mân
gâiere: un de este bine făcător;
er o fiară, decă este barbar.

Acum să vedem, ce este seracul 
după spiritul lumei? — El este o ființă 
părăsită, prigonită, o tristă lăpădă- 
tură a întregei naturi, care pare a 
fi uitată de Provedință, care se tî- 
resce cu dispreț pe fața pământului.

In ordinea Provedinței, din contră, 
săracul este âre-cum cel mai intere
sant din lucrurile sale, și fiind-că 
în secretul înțelepciunei sale a făcut 
pe bogat prețios și trebuitor săra
cului, a voit ca bogatul să fia pro
tectorul săracului, și săracul mântui
torul bogaților pe păment, dându-le 
mijlâce de-a preface bogățiile lor în 
binefaceri, cari să le servescă a cum
păra cerul; săracul în ordinea Pro
vedinței este tot-de-odată un judecă
tor, care ține în mâna sa sârtea 
celor mari și a celor bogațî, și care 
grămădesce pe capul lor binecuvân
tări seu blăsteme.

Adecă într’un cuvânt, bogatul 
și săracul în ordinea Provedinței sunt 
în potriva ideei, ce noi ne facem 
despre ei. Bogatul are ordinea sa, 
și săracul drepturile Bale; unul ca 
să dea, altul ca să primescă. Boga
tul este ministru și săracul favoritul.

Nu posițiunea avuțiilor mari, ci 
înțelâpta întrebuințare a averei, fiă 
mare, fiă mică, ne face bogațî.

Nu averile mari său micî, pe 
cari le numim ale nostre. ne fac bo- 
gațl seu săraci, ci modul cum le în
trebuințăm și cum le privim ca mij
loc seu ca scop al vieței nostre. Sunt 

în adevăr mulțl în cele mai mari 
avuții și sunt săraci, și mulțî în ne- 
avere și sunt bogațî.

Trebue se cundscem, că sărăcia 
este elementul spiritelor celor mari, 
mama înțelepciunei, crescătorea ome- 
nirei, aflătorea tuturor artelor și sciin- 
țelor și condăcătârea cea curagiâsă 
prin prăpăstiile munților și prin va
lurile mărilor.

Avuția amorțesce corpul și su
fletul, împedecă sborul spiritului, îl 
înecă și îl omâră prin plăcerile tru
pesc!, demoraliseză popâre întregi, 
produce băle, pofte și avuții neau- 
4ite.

Săracul este bogat de speranțe 
și proiecte; vieța lui îi trece ca în 
sbor între cugetări și presimțiri, pe 
cari bogatul nu le cunosce.

Neaverea ne aplecă erășî la piep
tul cel făcător al naturei, er bogăția 
ne duce la slăbiciuni, la certe și dis
pute pentru ranguri, la nesimțire și 
pofte imorale.

Nu este dâr mai bogat munci
torul cu o câjă de pâne, care o 
mănâncă cu mulțămire și în odihna 
sufletului său lângă răcorosul isvor 
de apă limpede, decât bogatul ne
sățios și desfrânat, care din causa 
sângelui stricat și a puterilor slăbite 
nu pâte să se bucure de prețiâsele 
nutrimente, ce îi stau înaintea lui? 
sâu și decât bogatul făcător de rele, 
de oaie toți fug și se tem, și care 
nu pote ave nici un amic adevărat ?

Dobândirea averei este adevă
rată măestriă, der buna ei întrebuin
țare este o măestriă și mai mare; 
cine însă nu cunosce măestriă între- 
buințărei, pentru acela averea nu 
este avere.

Să fim întot-deuna stăruitori și 
cumpătați, îndestulindu-ne cu hrana, 
cu îmbrăcămintea și cu locuința, care 
puternica mână a Provedinței a bine
voit a ni-o da. Să avem tot aceeași 
mulțămire de-o căsuță curată, ca și 
de un palat strălucitor, de-o simplă 
și sănetâsă mâncare, ca și de buca
tele cele mai alese și prețidse; de-o 
haină simplă și modestă, ca și de 
una mai scumpă și luxbsă.

De ne vom mărgini trebuințele 
nâstre, în scurtă vreme vom poseda 
avere și mai multă decât ne va tre
bui spre mulțămirea ndstră, și așa 
în loc de a aștepta dela alții facere 
de bine, vom fi și noi în stare de 
a face altora bine.

Se nu dorim respectul acelora, 
cari numai pentru strălucirea hai
nelor și înălțimea gradului te pre- 
țuesc, căci respectul acelora, cari 
ne prețuesc pentru curățenia inimei 
și pentru meritul virtuților, îl vom 
dobândi negreșit.

Se ne silim, ca prin virtuțile 

inimei se strălucim înaintea âmeni- 
lor și se nu dorim strălucirea ex
ternă, și peste puțin vom cunâsce, 
că am ales partea cea mai bună.

De ne vom face slabi poftelor 
nostre trupeșei, puterile sufletului 
nostru și ale consciinței nâstre vor 
fi cu totul ale nostre, și nu le vom 
risipi în stăruințe deșerte, nici vom 
trăi mai puțin pentru noi decât pen
tru alții.

Seracul are mai multă aplicare 
și ocasiune spre plăceri decât boga
tul. Săracului și cele mai neînsem
nate lucruri pot se-i pricinuescă mul
țămire, în vreme ce ochiul bogatului 
le trece cu vederea și le nesocotesce.

Cu cât vom petrece o vieță mai 
simplă și mai retrasă, cu atât mai 
puțină socotelă vom fi datori se dăm 
lumei. Cu cât ne vom sili mai mult 
ca se ne îndestulim cu noi înși-ne, 
neîngrijindu-ne de lucrările altora, 
cu atât mai curate vor fi plăcerile 
nâstre și cu atât mai liniștiți le vom 
pute gusta.

Vieța retrasă și petrecerea cas
nică sunt un mare bine, ele sunt 
aperătorele cele mai energice ale fe- 
ricirei casnice.

Neaverea contribue mai de multe- 
ori decât bogăția la desvoltarea no
bilelor puteri ale sufletului și la per
fecțiunea celor mai înalte virtuți. 
Er virtutea desvoltată în gradul cel 
mai înalt deeprețuesce vredniciile 
cele lumesc! și bunurile cele tem
porale.

Se nu dorim prea mult avuțiile; 
ele ne fac obiectul pismei, aduc cu 
sine luesul • și o viâță trândavă, și 
de multe-orî produc slăbirea puteri
lor spirituale.

Decă înse Provedință ne-a bine
cuvântat cu avuții, se împărtășim cu 
cumpătare și pe alții de bucuriile 
acele curate, cari se dobândesc prin- 
tr’ânsele.

Se privim totă averea nâstră ca 
o împrumutare dela Prea puternicul 
stăpân al lumei, și ca un mijloc, prin 
care se ne putem face pe noi și pe 
alții mai desăvârșiți și mai fericiți.

Ochii lumei caută forte mult la 
luciul aurului și al mărirei pămân
tesc!. Cel fără mijlâce, de-ar face 
faptele cele moi frumâse, rămâne în 
întunerec și necunoscut. Cătră acela 
însă, pe care Divinitatea l’a bine
cuvântat cu bunuri pământesci, îșl 
ațintesc toți ochii cu băgare de semă. 
Ce face este lăudat, și fiind-că se 
laudă, se și imiteză.

Numai cel mulțămit este în ade
văr bogat. Iubitorul de argint (laco
mul) este întotdeuna nefericit, căci 
el nicî-odată nu se mulțămesce cu 
cât sortea i-a dat. Numai acel om 
avut este stimat și iubit, care scie 

să. răspândescă bucuriă în jurul să 
Cel lacom după avere nicî-odată n 
pâte fi îndestulit, căci fiind cumpl 
cătră toți, este cumplit și cătră sim 
și îșî tăgăduesce orl-ce plăcere 
vieței.

Lacomul se depărteză pe sin 
și pe alții de orî-ce lucru neapera 
trebuincios, se socotesce de sărac ș 
tremură, ca nu cumva din întâm 
plare să serăcescă. Bunăstarea veci 
nului o privesce cu ochi răi și pism! 
îi râde inima.

Lacomului pentru un mic câști< 
’i se par tâte iertate, încât el îș 
vinde credința, își tăgăduesce cuvân 
tul și își calcă jurământul. De aceea, 
omul trebue se se depărteze de iu
birea de argint, averea să-i fiă dreptă, 
și să caute ca cu mijlâce binecuvân
tate să o înmulțescă, și prin urmare 
trebue să fiă silitor și econom la 
ținerea casei.

Cine îșl cheltuesce averea sa 
fără socotelă, acela se lipsesce de 
cele mai apropiate mijloce ale în- 
destulărei și fericirei casnice, și li
bertatea sa o supune robiei, se face 
sclavul disprețului, al poftelor și ca- 
prițielor altora, și îșl pregătesce șie-și 
și familiei sale un viitor plin de 
mâhnire, de rușine și de miseriă. Se 
nu risipescă nimeni prisosul său în 
jocuri de cărți, în desfrâoărl și în 
petreceri deșerte. Să dăm săracului 
și neputinciosului ceea ce noi pu
tem și să nu ne lăsăm pe nimeni 
să se întârcă nemângăiat dela noi.

Acesta este folosul, acesta este 
fericirea avuției; căci avuția în mâna 
unui om binevoitor este un dar prețios’, 
er în mâna unui om avar și cumplit este 
o plagă pentru omenire.

încă ceva despre pomeni.
Reșnov, Noemvre 1896.

Onorată JRedacțiune! Prin o corespon
dență publicată în nr. 243 din anul curent 
al prețuitului diar „Gazeta Transilvaniei 
și semnată de părintele Babeș din Sohodol, 
sunt provocat a răspunde, dâcă este con
sult a se țină la pomeni toaste seu nu? 
Deși cestiunea sulevată de părintele Babeș 
este resolvită, cred eu, în mod definitiv 
prin practica seculară a bisericii și nea
mului românesc, și deși tonul nu prea oo- 
legial, în care vorbesce acea corespondență 
față de mine, de sigur ca să fiă mai mă
gulitor pentru alt-cineva, mă dispenseză, 
cred eu, de a-i răspunde, totuși cedând 
provocării ce mi-s’a făcut din mai multe 
părți, rog pe On. Redacțiune a da loc în 
prețuita „Gazetă" următorelor:

Pomenile, precum înțeleg eu lucrul, 
și precum se practică ele de veacuri la po
porul român în tot locul, unde nu s’a al
terat acest us prin slăbiciunile timpului, 
sunt acte de pietate cu caracter strict re
ligios față de cei răposați; mai departe

Grierul e de două feluri și anume: 
unul de câmp și altul de casă.

Grierul de câmp, numit altmintrelea 
în Bucovina încă și Călușel, Căluț-de-câmp 4) 
și Scripcăraș5 *) lat. Gryllus campestris, germ, 
die Feldgrille, se deosebesce de Grierul-de- 
casă lat. Gryllus domesticus, germ. Sie 
Hausgrille, atât prin mărime cât și prin 
colore.

4) In Mitocul Dragomirnei, sat în dis
trictul Suoevii, și ’n Frătăuțul-vechiu, isat 
în distr. Rădăuțului.

5) In Tereblecea, sat în distr. Sire-
tiului.

Grierul-de-câmp e negru, are cap mare, 
bolocănos și corp scurtuț, âr Grierul de- 
casă e ceva mai subțirel și mai lungăreț, 
are cap mai mic și colorea gălbinie.

Grierul, după credința Românilor din 
Bucovina, e năzdrăvan și cu mult mai tare 
de fire decât Cucoșul, pentru-că el cântă 
nu numai diua, ci și după ce înserăză pănă 
lă miedul nopții. El cântă adecă și asupra 
Puterii nopții.

Și fiind-că Grierul are o fire atât de 
tare de aceea cântă ei pretutindenea nu 
numai în locurile cele forte adeseori cer
cetate de omeni, ci chiar pănă și în cele 
mai singuratice și pustii, fără ca Puterea- 
nopții să aibă vre-o înrîurire 6re-șl-care 
asupra lui.

Din potrivă, dăcă s’ar înoumeta și ar 
cânta vre-un cocoș în astfel de locuri sin
guratice și pustii, atunci Puterea-nopții cu 
mult mai ușor ar înrîuri asupra lui și forte 
lesne ar pute să slăbescă de fire.

Prin urmare un om care e nevoit să 
petrăcă noptea într’un loc singuratic, într’o 
pustietate, cum aude un Grieruș cântând 
în apropierea sa îndată se mai liniștesce.

Fiind Grierul năsdrăvan și ca atare 
putând el cânta pănă la miedul nopții, de 
aceea se mai numesce el de cătră unii din 
Români încă și Cucoșel-de-nâpte sdu Cucoșel- 
de-miecțul-nopții.

In sfîrșit, tot pentru-că Grierul e nă
sdrăvan, cunosce el îndată atât pe omul 
pe-al cărui câmp său în a cărui casă pe

trece, cât și pe cel străin. De aceea el nici 
când nu face celui de casă seu celui cu 
câmpul vre-un râu său daună, afară doră 
numai atunci când e zîdărit. Celui străin 
însă nu odată îi face câte-o strioăciune, 
care n’o pote așa de lesne uita, adecă său 
îi rode straele, său ’i se bagă în urechi, 
sâu altele de asemenea îi face °).

Sunetele, ce le produce atât Grierul- 
de-câmp cât și cel de casă prin frecarea ari
pilor una de alta și prin mișcarea picio- 
relor din dărăt se esprimă în genere de 
cătră toți Românii din Bucovina prin vor
bele a țîrîi și a cânta, pentru-că Grierul, 
după cum am amintit mai sus, e încă un 
feliu de cucoșel.

Grierul țîriesce său cântă de cum se 
desprimăvSreză și pănă cătră sfîrșitul tom- 
nei, când începe a se reci.

Țîrîitul lui însă însemneză nu numai 
desfătare, ci el prevestesce adeseori și

*) Credința Românilor din Volcineț, 
sat în distr. Siretiului, diet, de loan Mo- 
rariu, și diet, de A. Jijie, stud. gimn. 

schimbarea timpului. Din causa acesta apoi 
Grierul se și consideră de cătră toți Ro
mânii și mai ales de cătră cei din Buco
vina de un vestitor al vremii.

Așa cei mai mulțl Români din Buco
vina cred și spun, că atunci când cântă 
Grierul-de-câmp cu capul afară, adecă spre 
gura borții în care locuesce, e un semn, 
că are să fiă vreme bună, frumdsă, senină, 
căldurăsă, er când cântă cu capul în bortă 
și cu abdomenul întors spre gura acesteia, 
are să fiă vreme rea, posomorită, ventu- 
râsă, ploidsă, și frigurosă, căci precum s’a 
întors el în borta sa, așa se vor întorce și 
nourii și va ploua7).

Alții însă spun, că atunci când cântă 
Grierii-de-câmp mai are să fiă moloșag, adecă

7) Cred. Rom. din MihovenI, Mitocul 
Dragmirnei, și Costâna, sate în distr. Su- 
cevii; Volovăț sat în distr. Rădăuțului; Pă- 
trăuț-pe-Siretiu, sat în distr. Storojinețului, 
corn, de mai mulțl studențl gimn. și în 
Pârtescii-de-sus sat în distr. Homorului, 
diot. de Dumnica Baranaiu.
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sunt mijlooe și ocasiune de mângâiere pen
tru familiile. întristate și în același timp un 
mijloc. de educațiune.

Acoentuez anume momentul acesta 
din urmă, pentru-câ într’ensul văd îmbi- 
nându-se în o formă nimerită o datină creș- 
tinâscă ou o credință religiosă străplântată 
aici prin poporul nostru din Borna vechiă. 
La Romanii vechi era adecă credința re- 
ligidsă, că dmenii de valore trecuțl din 
aoâstă lume îngrijesc și după mdrte de fa
miliile lor. Din acestă credință religiosă 
s’a desvoltat la Romani cultul Manilor și 
Penaților (deilor de casă). In ondrea și în
tru amintirea sufletelor acestor bărbați, Ro
manii la sărbători, când steteau la masă, 
cântau versuri de laudă, în cari espuneau 
faptele frumose ale părinților și înainta
șilor trecuțl din vieță, cu intențiunea, ca 
să esciteze în tineri tendința de a-i imita.

Acest obiceiîî, păstrat de poporul nos
tru dela Romani, îl vedem și astădl obser- 
vându-se, se înțelege de sine în formă stră
mutată după învățăturile bisericii creștine. 
-Conform acestei vechi datine, ceea ce se 
vorbesce la pomeni se ia din vieța și' 
faptele răposaților; âr închinările se fac de 
regulă prin cuvintele: Dumnezeu să ierte 
și să odihnescă pe răposatul! Accentuarea 
momentelor mai însemnate din viâța răpo
saților în discursurile, cu cari se întreține 
poporul nostru la astfel de ocasiunl, are 
neapărat o însemnată valore educativă fa
miliară, pentru-că cu chipul acesta li-se dă 
faptelor frumose ale răposaților însemnăta
tea, ce li-se cuvine, și se perenâză, ca tra- 
dițiunl familiare, atât pentru cei presențl, 
eât și pentru generațiunile următore.

Este de sigur frumosă acăstă datină; 
și datinele religiose și naționale au la noi, 
la Români, o însemnătate mult mai mare, 
decât doră la ori-care alt popor din lume. 
Soim adecă din istoria nostră bisericâscă 
și națională, că în timpurile de tristă adu
cere aminte, prin cari a trebuit să trâcâ 
poporul nostru, chiar datinele religiose și 
naționale au fost un factor puternic, care 
a contribuit în mare măsură pentru păs
trarea nealterată a limbei și legei strămo- 
șesci și peste tot a individualității nostre 
naționale.

A ține cu rigore la frumosele datine 
religiose și naționale, așa cred eu, că nu 
este nicl-decum un lucru condamnabil, pre
cum mi-se insinuă, ci tocmai din contră, 
■o sfântă datorință mai cu semă astădl, 
■când prin curentele greșite contrare bise- 
rioii, ni'-s’au înmulțit atât de mult greută
țile în ceea ce privesce alimentarea sim
țului de pietate al credincioșilor; și eu în 
vorbirea (seu cum dice D-l Babeș toast) 
ținută cu ocasiunea înmormântării regre
tatei soții a D-lui Moise Moșoiu din To- 
hanul nou, la pomană n’am făcut nimic 
alta, decât am vorbit aceea, ce după da
tina seculară s’a vorbit și se vorbesce tot- 
•dâuna la astfel de ocasiunl.

Am accentuat adecă în vorbirea mea 
îngrijirea neobosită a răposatei de cres- 

vreme mole, er când cântă mai rar are să 
•fiă vreme bună, senină8).

8) Cred. Rom. din IBilca Horodnicul- 
de-jos, sat în distr. Rădăuțului, corn, de 
G. Teleaga, stud. gimn.

9) Cred. Rom. din Bilca sat în distr. 
Rădăuțului, diet de Catrina Crăsnean.

10) Cred. Rom. din BunințI și Miho-
■venl, sate în distr. Sucevii, corn, de Vas.
Strachină, stud. gimn.

n) Credința fârte lățită în Bucovina.

Alții ârâșl die, că decă Grierul-de- 
câmp cântare, are să se facă vreme bună, 
■ăr dâcă cântă mai încet are să se facă 
vreme rea 9).

In sfîrșit die unii, că decă Grierul-de- 
câmp cântă va urma vreme bună, âră decă 
nu cântă va urma vreme rea 10).

De regulă însă se crede, că atunci, 
când cântă Grierul-de-câmp și mai ales pe 
-timpul cositului, are să ploie cât de curând 
âr când nu cântă, atunci are să fiă vreme 
bună n).

Pe când Grierul-de-câmp prevestesce, 

cerea fiilor și fîicâlor sale, ceea ce cu aju
torul lui Dumnezeu ’i-a și succes, și am 
terminat cu închinarea îndatinată, ca Dum- 
ne4eu să odihnâscă sufletul răposatei.

Ceea ce susține părintele Babeș, că 
cel mai nimerit mod de mângâiere a fami
liei rămase în doliu ar fi tăcerea, absolut 
nu sustă, și nu pote susta; și o astfel de 
aserțiune este în directă contrazicere cu 
natura psichică a omului și cu practica 
observată la astfel de ocasiunl atât de bi
serică, cât și de societatea civilă. Este 
adecă fapt constatat, că omul în năcasurile 
și în durerile sale simte mângăere atunci, 
când vede, că și alții simt asemenea cu 
dânsul durerea; âr pe faptul acesta psi- 
chic se basâzâ condolența ce o esprimăm 
unul altuia în cașuri de durere.

Din aceste puncte de vedere am pro
ces eu în vorbirea mea, atât de mult con
damnată de părintele Babeș. Și fiind-că din 
tote așa se vede, că de-o condamnare a 
fost vorba în acea corespondență, adaug, 
că m’a surprins forte mult, că părintele 
Babeș nu s’a ocupat de faptul regretabil, 
pe care l’a observat de sigur D-sa, și anu
me, că un preot tinăr s’a presentat la ac
tul înmormântării îmbrăcat, nu în haine 
preoțescl, cum se cuvine, ci îmbrăcat în 
haine civile și ou pantaloni de colore des
chisă.

'Preotul loan Hamsea.

Invețături morale și sfaturi higienice 
despre bătrânețe.

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

(Moise III., 19. 33).

Bătrânii vor mesteca bine ali
mentele în gură când mănâncă, pen
tru ca în stomac se fia ușor mis
tuite și, lipsindu-le adesea dinții, vor 
preferi mai mult alimentele moi, pen
tru a-le pute mistui cu înlesnire.

Este cu neputință să arătăm, 
care e regimul alimentar cel mai po
trivit la bătrâni, căci sunt unii, cari 
se nutresc numai cu substanțe ani
male (cărnuri) și le merge bine; 
alții prefer o mâncare compusă mai 
mult din vegetale și totuși sunt să
nătoși. In ori-ce cas însă este mult 
mai de preferit un regim alimentar 
mai mult din vegetale și p6me, de
cât un regim cu substanțe animale. 
Fiă-care își cunăsce alimentele, cari 
îi convin; un bătrân să nu fiă lacom. 
Etă ce 4i°e Sânta Scriptură în pri
vința lăcomiei: „In mâncările cele 
„multe va fi slăbiciune, și nesațiul 
„va veni pănă la îngrețoșare. Pen- 
„tru nesațiu mulți au pierit, eră ce- 
„lui înfrânat ’i se va adăoga viața". 
(Isus Sirac, 33—34).

după cum am vădut, numai schimbarea 
timpului, pe atunci Grierul-de-casă preves
tesce nu numai schimbarea timpului, ci și 
alte întâmplări.

Așa, când cântă grierul acesta cu ca
pul în bortă se crede, că stăpânului de 
casă îi merge rău, âr când cântă cu capul 
afară îi va merge bine I2).

Când cântă tare e veste de bucurie, 
âr când cântă mai încet e veste rea de su
părare ; ori: când cântă tare se va face 
afară vreme mole sâu are să ploie, ăr când 
cântă încet va fi secetă13).

Cânt cântă sera va fi vreme bună, er 
când cântă dimineța vor veni ospețl14).

Când cântă înainte de ce are să că- 
lătorescă unde-va stăpânul casei, seu și al-

12). Cred. Rom. din Volovăț, corn, de 
Ilie Buliga, stud. gimn.

1S) Cred. Rom. din Tereblecea, diet, 
de Catrina Epure.

14) Cred. Rom. din Cireș, sat în distr. 
Storojinețului, diet, de Domnioa Burla.

Să se silescă a duce o vieță re
gulată și simplă, care contribue mai 
mult spre conservarea sănătății, pănă 
la cele mai adenci bătrânețe. îmbui
barea în mâncări și beuturi este mij
locul cel mai sigur cătră scurtarea 
vieței.

Un traiu simplu ne umple punga 
cu bani, trupul cu sănătate și su
fletul cu veseliă. Este destul de a 
slăbi stomacul, organul cel mai prin
cipal de mistuire, și a învenina tru
pul prin sucuri necăpte și strică- 
ciose. Bețivii și mâncăcioșii, cari își 
încarcă stomacul cu felurite mâncări 
și beuturi iritante (ațîțătăre) de nervi, 
nici-odată nu au avut viăță sănătăsă 
și durabilă.

Mâncarea cea de seră va fi com
pusă din alimente ușore de mistuit. 
Bătrânii nici-odată să nu mănânce 
mult la masă, ci în tot-deuna să se 
scăle dela masă cu puțină făme, căci 
acesta este una din condițiunile cele 
mai necesare pentru prelungirea vie
ței lor. Ca beutură, apa cu vin este 
cea mai bună, care convine mai mult 
persănelor bătrâne. Vinul simplu nu 
va fi luat decât ca un tonic (împu- 
ternicitor) și numai rare-ori păte să-l 
bee, fiind-că altfel produce o con- 
gestiune cerebrală. Băuturile spirtăse 
sunt fărte vetămâtăre pentru cei bă
trâni, de-orece acestea au o acțiune 
specială asupra creerilor.

Ceaiul și cafeaua sunt folosităre 
la bătrânii, cari sunt de un tempera
ment limfatic, căci aceste beuturi 
promoveză digestiunea (mistuirea); 
trebue însă a se bea în cantități mici 
și nici decum încontinu.

Metodele cele mai bune pentru 
tratarea bătrânețelor sunt următb- 
rele: a ușura reînoirea și hrănirea 
pe cât e posibil; a da corpului ex
citări mari, fiind-că cele naturale 
seu împuținat, și a susțină depărta
rea părților celor stricate, întrebuin
țând pentru ținerea în curățenia a 
pielei în fiă-care cți spălaturi pe corp 
cu apă rece cu un burete și un le- 
pedeu (cearșaf) gros de pânză de 
tort muiat în apă rece, pus pe corp 
și frecat bine pănă se face pielea 
roșie; ăr în fiă-care săpătână câte-o 
baia caldă.

La bătrâni adese-orl se observă 
conBtipație (încuietură, lipsă de scaun) 
care se păte delătura prin purgative 
ușore, precum: oleul de recină, sul
fatul de roagnesiă (sare amară), apa 
de Buda, apa de Breazu, sursa „Alec- 
sandru cel Bun11, etc. Dosa, adecă cât 
trebue să ia din aceste medicamente, 
este următărea: Din oleul de recină 
va lua câte 3—4 linguri mari dimi
neța pe nemâncate; din sulfatul de 
magnesia, va pune într’un pahar 
mare cu apă, unde se va topi mai

tul cine-va dintre căsenl, e semn rău, căci 
atunci respectivului trebue numai decât să 
’i se întâmple vre-o nenorocire seu altă ne
plăcere în călătoria sa seu se va întorce cu 
o pagubă acasă 15j.

In fine se mai crede, că dâcâ unui 
om are să ’i se întâmple vre-o nenorocire, 
atunci Grierul-de-casă vine cu vr’oj două 
sâu trei dile mai înainte de acâsta și cântă 
în vr’o două său trei seri în casa omului 
aceluia, ără după ce a suferit omul nefe
ricirea se duce ărășl dela casa lui16).

(V a urma). S. El. Marian.

1B) Cred. Rom. din Eundul-Sadovei, 
sat în distr. Câmpu-Lungului, diet, de Ca
trina Latiș.

1G) Cred. Rom. din BosancI, sat în 
distr. Sucevii, corn, de Sim. Șuțu, student 
gimn.

dinainte 20—30 grame zahar, 2—3 
linguri, amestecându-se bine, se va 
bea dimineța pe nemâncate. Din apa 
de Buda și apa de Breazu va lua 
în fiă-care dimineța pe nemâncate 
câte-un pahar mare, după care în 
urmă va face o preumblare, fiă în 
casă, seu prin aer liber, după îm
prejurări și timp; și se va abține 
dela mâncări grele.

Diminăța va lua câte-un ceaifl, 
(tea), seu lapte dulce, care pe lângă 
că arangeză stomacul fărte bine, dă 
corpului și o căldură sănetbsă.

Exercițiul activeză funcțiunele 
cele mari, precum respirația, circu- 
lațiunea și excitarea pielei, activeză 
căldura și promoveză apetitul, fă- 
cendu-se acesta întot-deuna înainte 
de mâncare, însă nici-odată pănă la 
ostenelă. îmbrăcămintea bătrânilor 
trebue se fiă căldurdsă, liberă și 
ușără, căci circulația fiind fărte în
cetă, sângele are tendința de-a sta, 
ceea ce produce congestiuni.

Somnul este neapărat trebuin
cios sănătății. Somnul este de mare 
necesitate pentru a repausa corpul 
și a repara pierderile făcute în tim
pul cplei- Cine voesce a alunga som
nul, seu a-1 scurta de tot, acela îșl 
scurteză vieța. Insomnia (lipsa de 
somn) produce cele mai grele băle 
și în cele din urmă omul more. Să 
ne deprindem de timpuriu la o viăță 
regulată. De timpuriu în pat și de 
timpuriu din pat; face pe om sănă
tos, vesel, bogat și înțelept, 4i°0 
Vesley. Sunt mulți însă, cari caută 
a face 4iua ndpte, și năptea 4ină, 
4icend, că este tot una a durmi șepte 
bre ,4iua> ori năptea. Acăstă idee 
însă este cea mai greșită, căci nu
mai două ore de somn înainte de 
mie4ul nopții este mai folositor pen
tru corp, decât patru bre după mie
dul nopții seu 4ina; acei ămeni rar 
ajung bătrânețe adenci și fericite. 
(Cine voesce a ăve un studiu mai 
amănunțit în privința somnului, ci- 
tescă articulul „despre somn" în 
„Gazeta Transilvaniei", numerile de 
Duminecă 16 și 17 din 21 și 28 Apri
lie 1896).

In etatea bătrâneței, creerii, ca 
și celelalte organe, slăbesc; memoria 
începe a scăde, ideile sunt mai pu
țin ingeniose, imaginațiunea este 
scă4ută. de aceea nu trebue escitați. 
Creerii prin lucruri de inteligență, 
nici a ține prea lung timp încordate 
facultățile intelectuale. Sunt bătrâni 
e drept, la cari versta n’a atins în 
nimica agerimea acestor facultăți; 
acestea însă sunt escepțiuni fărte 
rari, cum d.: e. a fost nemuritorul 
G. Bariț, care în etate de 81 de 
ani avea mintea întregă și lucra tot 
cu aceeași ardăre pentru propășirea 
neamului său, ca în tinerețe, și câți 
alții, pentru a căror amintire nu 
este aci locul.

Asemenea mai slăbesce la bă
trâni vederea și au4ul. Când un om 
nu mai păte vedă de bătrânețe, nu 
trebue să se servescă de ochelari, 
decât numai pentru neapărată tre
buință, și și atunci pentru puțin 
timp. Va înlătura lumina prea tare 
a sărelui purtând pălării cu bordu- 
rele late. Ochii vor trebui se-i ude 
de 2—3 ori pe di î vera cu apă rece 
și ierna cu apă călduță, care va 
ajuta fărte mult la vederea scădută.

Cătră Bănătatea trupului să vină 
și sănătatea spiritului, inima desfă
tată ; și acesta se păte câștiga prin 
mulțămirea cu noi înși-ne și cu sărtea. 
Numai cel mulțămit este într’adevăf 
și bogat.

In tot cursul vieței să fim cu 
sânge rece și cu blândețe cătră nă
casurile și inimicii noștri, căci sunt 
scurte 4ilel0 existenței năstre pe pă
mânt, de aceea nu trebue se le în
veninăm prin mâDiă și iuțălă.

învață în tinerețe prin muncă 
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și diligință a-țî aduna cele trebuin- 
cidae, ca astfel la bătrânețe se nu 
ai grijă de susținerea vieței, căci 
grija de nutremânt pentru bătrâni 
este cea mai amară.

Diligință și îndestulirea nu nu
mai că sunt pregătirile cele mai du- 
cetdre la scop, ci ele sunt și aro
mele vieței în anii cei mai dinainte. 
Ele tac, că îndreptând apăsătbrele 
griji, să prindă în noi adencl rădă
cini un simț tot-deuna desfătat. Gri- 
jele timpurii aduc mai curend îm
bătrânirea și descărcarea puterilor 
de vieță.

In resumat, bătrânii vor duce 
o viăță forte regulată și întru tote 
acomodată tuturor regulelor higie- 
nice, căci numai astfel îșl vor mai 
pute lungi firul vieții, care acum la 
acesta etate este atât de subțire, în
cât o mică abatere dela viăța regu
lată păte aduce imediat mdrtea, căci 
după cum 4ice Sânta Scriptură: „Cu- 
„nună de laudă sunt bătrânețele și 
„în căile dreptăței se află“. (Proverb 
Solom. 16, 33).

Intr’un număr viitor vom vorbi 
ceva despre „Higiena profesiunelor“. 

Prof. Dr. Elefterescu.

Fenomene vuBcaniee-
(Urmare).

Vulcanii au aspectul caracteristic 
al unui con tăiat la vârf, unde se gă- 
sesce o gaură în forma unei pâlnii, care 
se face din ce în ce mai îngustă cătră fun
dul vuloanului și trece mai adânc în soârța 
pământului, formând probabil unul seu mai 
multe oanalurl, prin care se produoe erup- 
tiunea aburilor, focului și lavei. O astfel 
de gură în vârful vulcanului se numesce 
crater.

Dâr nu tot-d’a-una vulcanul are numai 
un singur crater; astfel în Islanda vul
canul Hecla are 6 oratori. Câte-odată se 
găSesce nu tocmai în vîrful vuloanului, ci 
este așecjat pe lăturile (polele) lui. Astfel 
este muntele Ararat, acest „rege ai pla
toului armenie", care ajunge înălțimea de 
5604 m., și se găsesoe acuma în linisoe, 
dâr era aotiv încă până la secolul al XV-lea,

Mărimea oratorilor este difieritft, mulțl 
vulcani au oratorii fârta mari de 500—1000 
m. lățime si 100—500 m„ sâu mai mult 
adâncime; pe insula Java, unde se găseso 
vr’o 30 vuloanl activi, tote de înălțimea 
de 2000— 3000 m., unul din ei Gununa 
Tenger are un crater imens, al cărui dia
metru este de 7500 in., (1 milă geogr.) tot 
atât de mare este și craterul vulcanului 
Uson (4886 m. înalț) pe peninsula Kam- 
ciatka.

Asemenea și înfățișarea din afară a 
craterilor nu este tot-d’a-uue aceeași — 
din unii ob neîntrerupt aburi și fum, alții 
sunt plini cu lavă răcită; în unii se for- 
meză lacuri, alții sunt ascunși sub verdâța 
vegetațiunei — tote aceste depind dela 
starea vuloanului și anume, dâoă este în 
stare de activitate sâu este stîns. Dâr nu 
este prea lesne a hotărî, decă vulcanul este 
stîns, căci mulțl vulcani după sute de ani 
de linisce âr înoep grâsnioa lor aotivitate1 

Deesemplu Vesuvul, care înainte de teri
bila erupțiune dela anul 79 d. Ch. a îngropat 
sub cenușă orașele Heroulanum și Pompei era 
1 iniștit,în timp de oâto-va sute de ani; pe urmă 
âr cinol sute de ani aprâpe nu era aotiv, 
având dela anul 1139 numai o slabă erup- 
țiune în 1500, păpă la secolul 17 (erup- 
țiunea dela 1631) pâlele lui s’a acoperit de 
vegetațiune și chiar înăuntrul oratorului se 
găsea o pădure de stejar și de alțl arbori. 
Despre activitatea lui trecută aminteau 
numai unele fumarole (isvâre de aburi) și 
câteva puțuri ou apă oaldă sâu sărată.

Ce privesce mărimea sâu mai bine 
n ălțimea vulcanilor și ea este variată. De 
esemplu vulcanii de pe oâsta mărei Cas- 
pioe, oare în loo de lavă asvârl numai un 
fel de noroi, nu sunt mai înalț! de un metru 
sâu ceva peste ua metru. Vuloanul Con- 
senquina (Equator) ounosout prin erupțiunl 
f'ârte puternice este numai da 162 m., Ve
suvul, lângă Neapol, este înalt de 595 m. 
și basa lui acoperă suprafața de 3/4 mile 

ce te vei

resucind la 
mă hrănesc

geografice. Dâr alții ajung la înălțimi oo- 
losâle. Astfel Ararătal în Armenia, oare-1 
ounosoem atât de bine din legenda biblică 
despre potopul și corabia lui Noe, și care 
este înalt de peste 5000 m.

Oâți vuloanl sunt pe pământ, este fârte 
greu ds terminat, chiar dâoă nu vom lua 
în considerațiune vuloanii submarini, despre 
cari nu se scie prea mult. Dâr și numărul 
vulcanilor pe continent nu se pâte hotărî 
așa de lesne.

In tot oașul după datele cele mai 
nouă se numără 328 vuloanl activi și pănă 
la 500, despre oarl nu se scie positiv dâoă 
sunt în activitate seu despre oarl avem 
cunosomță că erau activi în timpuri isto- 
rioe sâu în fine la oarl, după starea cra
terilor și materiilor eruptive, relativ încă 
prâspete, se pâte presupune că erau în ac
tivitate în timpuri nu prea depărtate.

(Va urma.)

Credințe poporale.
III.

De când e așa bun de fugă iepurele?
După ce Dumnedeu a zidit lumea 

împreună cu tote ce sunt în ea, și a che
mat tote vietățile la Adam, să le pună nu
me — oare cum s’a chema, —dice, că rând 
pe rând a întrebat pe fiă-care„ cu ce s’a 
hrănit ? La urmă, între cei mai codași vine 
și urecheatul de iepure.

„D’apoi tu, jupâne, cu 
hrăni?" întrâbă Domnul.

„Eu, — dice urechila, 
mustețe, — eu am socotit, să 
ou âmenî".

Mirare mare a ouprins atunci pe Dom
nul. Și unde nu? că dâr’ nu se aștepta la 
vorbe de astea dela jupân urechilă".

„Cum—focarea te bată,—te vei hrăni 
tu cu âmenî? Dor’ omul e făptura mea 
cea mai alâsă, pe oare l’am zidit în plină 
dragoste a mea și am pus înaintea lui tote 
bunătățile pământului să le folosâscă, tote 
dobitocele să le stăpânâscă. Unde-țl umblă 
mintea, să te hrănesol tu cu omeni?.."

— „Ba, Domne, să am iertare, eu 
mi-am pus oapul, să mâne numai âmenî."— 

....Așa, jupân Urechilă... Ern să ne 
•mance pe toți încă în strămoșul Adam, dâoă 
era să fiă pe gândul lui. Vorba oeea: „mor- 
tea cailor pe voia cânilor".

Dâr Domnul n’a lăsat acuma-dată, 
să-și facă Dumnealui atât de ales ospăț.

„Mai lasă" — d’ce dâr. „Cuvântul dat 
omului nu l’oiu trage. L’am făcut stăpân, 
stăpân rămâne peste voi tote. Ci tu caută 
de cojocul tău. Feresce-te de om, unde nu
mai îl vedi, că te jupesoe și te trage în 
frigare. Aoesta sorte oroită-i pentru tine“...

...S’a supărat aoum jupanul. Ochii lui 
vărsau laorăml de durere — amare ca pe
linul și mari cât bobii de păsulă. Urechiie-i 
cinstite se legănau trist ca două poțole acuși 
înainte acuși înapoi.

Cuvintele Domnului au lovit greu în 
ambițiunea lui.

Avea rost, să fiă supărat. Cum nu? — 
și dojenit și înfrioat!..

Dâr dojana ca ea — încăpea în ure
chile lui; mai tare-i era de frică.... aia, 
aia?..,. Cum să-și mântuâscă el pielea, dâoă 
îl ia omul la gână?...

Pănă acolea adecă iepurele n’ar fi avut 
vinjoșia, niol iuțimea de astăcjl. Un oățăluș 
blăstămat, ba și omul putea să-1 ajungă în 
fugă.

— Când socotea la asta — și cum 
n’ar fi socotit acuma? — supărare oa un 
văl gros de oâță j-se îngreuna peste totă 
ființa aooperindu-1 ca și cu un cenușer 
prost.

Era stare de desperat acâsta. Și de se 
trăgea mult nu stau bun, că nu ar fi des
perat ce Ureohilă, și în desperare pote era 
gata să-și tragă atare glonț în ceafă, de- 
oumva Domnul nu ar fi luat sârnă la chi
nurile lui și nu ar fi mângâiat durerea sân
gerândă.

Ci Domnul, milostiv cu tâte făpturile 
sale, l’a miluit și pe el. Și cum ?

Miluitu-l’a așa, că a întărit înohietu- 
rile lui și i-a învârtoșat vinele, încât dâcă 
va apuca-o la tălpășița — — — — el 

Sarsaila să-și sootă limba de-un cot, dâr de 
ajuns tot să nu-1 ajungă.

De-atunol dâră e jupanul așa bun de 
fugă.

(Aurită în Betfia).
Koevdry.

MULTE ȘI DE TOATE.
Fometea îmi India.

Cuvântul de „fâmete" este în cele din 
urmă două săptămâni ouventul de ordine 
al telegramelor din India. Nu mai puțin 
decât 36 miliâne de âmem sunt espușî 
rnorței de fomete, dâoă nu vor începe „cât 
mai neîntârejiat11 ploile.

Intr’un mare meeting, oe s’a ținut 
cplele acestea, un bătrân cunoscător al In- 
diilor a arătat, oă istoria ni-a dovedit oă 
furia fometei face aoolo visitele ei regulat 
în intervale de 19 ani, înmormântând mi
liâne de âmenî.

Cea din. urmă catastrofă a fost în 
anii 1877—78, când au murit de fâme peste 
8 miliâne de loouitorl.

țliarul englez „Eohio" a arătat deu- 
nădl, oă în general mor în India câte-uu 
milion de omeni pe an. Dâoă nu vine aș
teptatul vânt numit „Monsun", oare aduoe 
ploi.a, se întinde o secetă teribilă în tote 
acele părți ale Indiei, unde irigația este 
neglijiată, sâu unde săpăturile de fântâni 
nu au dat resultatele dorite.

Îndată oe înoep amenințările fâmetei 
sutimi de mii de loouitorl dela sate, despe
rați, oă nu pot lucra pământul, cu desăvâr
șire uscat, alârgă spre orașe, oa să gă- 
sesoă ocupație la orl-oe muncă. Cea mai 
mare parte din ei nu oapătă mai mult de- 
oât o plată de 6—7 rupii pe lună. O ru- 
pie a trebuit să valoreze aproximativ 2 iei 
10 bani (1 fi.), dâr actualmente nu valo- 
râză decât numai 1 leu 50 bani (sâu 70 or.)

Ou asemenea miserabilă sumă acești 
nenorooițl trebuie să se hrănâscă o lună, 
oând, în acelaș timp, prețul pânei se spo- 
resce din în

Actualmente din causa secetei, pă
mânturile Indiei au rămas neluorate, și 
acâsta va să cjieă, oă faria fometei va domni 
cel puțin pănă la Septemvre anul viitor.

*
O glumă serăosă.

Un mare proprietar din Paris, întor- 
oându-se (jfiel9 trecute din Havre, întâlni 
în compartimentul vagonului în oare călă
torea, pe un tînăr fârte elegant cu oare 
intra repede în conversațiune. Alțl călători, 
oarl se suise în timpul parcursului au in
trat și ei în conversațiune. După cât-va 
timp, proprietarul adormi. Ceilalți călători 
îșl urmau convorbirea lor. De-odată ele
gantul tînăr, care făcuse pe oeilalțl să 
crâdă, că este nepotul oelui oare dormea, 
le spuse îuoet:

— Am să fac o glumă nostimă un
chiului meu. Și, înoet desfăcu cureaua 
geantei, pe care marele proprietar o avea 
atârnată de gât.

— Acum, efisa el, mă duo să mă as
cund cu geanta în compartimentul vecin. 
Tăceți din gură, o să rîdem... prin gea
mul despărțirei compartimentelor, voi ve
dea întrâga scenă. După cât-va timp, som
norosul se deștâptă și observând imediat, 
oă-i lipsesse geanta, începu să strige:

— Hoții 1 m’au furat 1 Un hohot ge
neral de rîs răspunse esolamațiuuilor lui. 
înmărmurit, păgubașul se uita lung la to
varășii lui de drum, fără să pâtă înțelege 
nimic. Unul din ei în fine se decise să-i 
dea desnodămentul enigmei.

— Liniști ți-vă, îi dîse el, nepotul- 
d-tale a voit să te năoăjâscă. Este alături, 
în compartimentul veoin, la prima stațiune 
veți găsi geanta și pe nepotul d-vâstră 
aoolo.

— Dâr, n’am nici un nepot! esclamâ 
proprietarul. De rândul ăsta, toți deveniră 
serioși: trenul nu se mai oprea decât la 
Paris, și hoțul care descinsese de mult 
trebuia să fiă deja departe. La sosirea tre
nului la Paris, păgubașul reclama comisa
rului special al gărei. Pe lângă 0 sumă de 

2000 de lei în numărar, geanta furat 
oonținea mai multe hârtii de o mare 
valâre.

Mine de aur în Transilvania. Atra
gem atențiunea cetitorilor asupra Prospec
tului „Fortunei", Societate pe aoții de mine 
de aur. Fondatorii și-au deslegat problema 
ou cea mai mare îngrijire și băgare de 
sâmă, cumpărând mina de aur St. Endre, 
care oonține cantități mari de material 
brut din oare se soâte aur. Lucrările des- 
chiderei minei au durat 3 ani cu o chel
tuială mai mare de 60,000 fi. Resultatul 
acestor lucrări a fost favorabil. După cum 
se vede din Prospectul publicat se dau nu
mai jumătate din aoții la subsoriere, și res
tul îl opresc direoția și fundatorii pe so- 
ootâla lor. Acfiile se emit în valâre de 25 
corâne ca să potă participa si cei mai pu
țin avuțl la aoâstă întreprindere lucrativă. 
Subscripția dureză dela 12 pănă esclusive 
20 Decemvre. Subsoriitorii pot trimite su
mele cu mandat postai la locul indicat în 
Prospeot.

Călezidarvil septemânei.
DECEMVRE. are 31 <jile. ANDREA.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 1 8. pr. Naum 13 Lucia
Luni 2 S. pr. Avacum 14 Spiridon
Marți 3 S. pr. Sofronie 15 Valerian
Mer. 4 f 8. m. Varvara 16 Eusebiu
Joi 5 j- O. p. Sava 17 Lazar
Vin. 6 Sf. Păr. Nicolne 18 Grațian
8âm. 7 Păr. Ambrosiu 19 Abraham

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 10 Decemvre n. 1896.

8 ă m i n ț e
1 j
a a s1 â

Prețul peț
100 chiJoffr.

dela | pănă

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

81
81
81
81
81
81

8.80
8.35
8.30
8.30
8.40

8.35
8.40
8.85
8.35
8.45

Sâmințe vechi 
oii none soiul

d 49 « o -p ®

o &

Prațul per
100 ohilgr.

dela pans

Săcară 
Orz
Orz
Orz
Ov6s
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
Ti

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
78

6.65
4.—
510
6.50
5.70

6.70
4 35
5.90
8.—
6.20

Pzoduotediv.
pănu

Bem. de trif.

Seu 
Prune

n
Lictar

>>
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

llurouJ
Soiul

65.50

50.50
56.—

17.-
16.75
19.50
17.50

dela Pesta 
dela țâră ' 
sventată 
afumată

din Serbia în 
slavon non 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sbrbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Bosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșiă 
rafinat duplu

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci

O 
a
o

§
a 

u
?£

Nuci
Gogoși

n 
Miere

Ceară
Spirt

11

fâursuB Sa bursa dm ’țfiena
Din 10 Decemvre 1896

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% . 122.25
lmor. căii. fer. ung. în argint 472% 101.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15
imprum. ung. ou premii .... 151.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr..........................101.35
Renta de aur austr...............................122.65
LosurI din 1860 ......................... 143.50
Aoții de ale Băncei au stro-ungară. 953,—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 403.—
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 366.25
Napoleondorl................................... 9.53%
Mârci imperiale germane . . , 58.90
London vista ....... 119.90
Paris vista ........ 47.5 V/z
Rente de corâne austr. 4%. • • 100.7
Note italiene.............................. 45 4<j
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Cețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 11 Decemvre st. n. 1*396.

i - *

Măsura 
seu 

greutatea

•
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1H. L. Grâul cel mai frumos 5 70
Jț Grâu mijlociu . . 5 50

Grâu mai slab . . 5 20
Grâu mestecat . . 3 80
Sâcară frnmbsă . . 3 90
Sbear& mijlooiă . . 3 70
Orz frumos . . . 3 40
Orz mijlociu . . . 3 20
OvSs frumos . . . 2 40

5 j Ovâs mijlociu 2 10
5 ] Cucuruz .... 3 80
) î Mălaiu.................... 4 10

Mazăre.................... 6 50
Linte . . . • . 12 50

y) Fasole................... 6 —
ÎJ SSmență. de in . . 8 —
n Sămânță de cânepă . 5 —

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

1 kiia Carne de vită . . . — 44
J) Carne de porc . . . — 48

Carne de berbece . . — 28
100 kil. Său de vită prdspăt 21 -

Său de vită topit 32 —

Tipografia de Typurî 
Cauciuc orig. American cum și 
Stampiglii și sigile comandați di
rect la fabricant

Stampiglien- und Typen-Fabrik 
Wien, Stadt, Adlergasse 14.

Tipografia de Typurî cu uten- 
siliile pentru tipărituri se potri
vește și pentru cadouri de anul 
nou.

80 Typurî fl. 1.20 m. 130 Typurî fl. 2.— 
100 „ „ 2.50
315 „ „ 3.75

Perinițe cu vopselT mărimea:
6 X 4—30 cr. 91/, X 5—40 cr.

11 X 7-60 cr. 16 X 8—90 cr.
nu convine se primesce retour.

m.
n 
n

” 225 " ” ”
„ 890 „ „ 4.50

ce
Prețurile en gros gratis și franco. | 

gȚSȘ-- Se casată agesați. |
1128,1-10

i sigili'

SUFERINȚE BE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulu și plăcutulă »

„Or. Rosa’s Lebens-BaSsam**.
Aeestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturoră greutăților!) de mistuire câr
cei de stomachă, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsamu acum ună singură și dovedită medi- • 
caiosentii de casă {poporali'.

Stiola, mare costă 1 £L., mică 50 or. 
Mii de scrisori de recuiioscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENțl!!!

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grâsă albastră, care pdrtă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B. .Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulu legală.

Cursul tocurilor privata 
din 10 Decemvre 1896

Gump. vir.de.
Basilica 6.70 7.10
Credit .... 199.75 200.75
Clary 40 fl. ni, c. . 57.— 58—
Navig. pe Dunăre . 135.— 138—
Insbruck .... 27.25 28.25
Krakau .... 27.75 28.75
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 58.50 59.50
Palffy .... 57— 58.—
Crucea roșia austr. 18— 18.80

dto ung. . 10— 10.50
dto itai. _ e__ _

Rudolf .... 22 — 24—
Salm .... 69.75 70.75
Salzburg .... 27— 28—
St. Gonoia 71.— 72—
Stanislau . 43.— 45.—
Trieitiue 41/,°/, 100 m. c. 146— 150—

dto 4% 50 69.— 73—
Waldstein 60.— 62.-

dto do 10 francs — —._
Banca h. ung. 4°/,, 18.50 19.50

I
SHefi

Proprietar: sJp*. .
Redactor responsabil: b».

Fabricatele mele
sunt renumite ca bune și ieftine!

Remontoir-nikel fi. 3.50; 
Remontoir-argint soo/1 ooo A- 6 î 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 petri fl. 10, cu 16 

ci petri sistem Glashutte, 1 cha- 
w ton fi. 12. Deșteptător (wek- 
@ 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 Uhrenfakrik, 
94. SSregeMz asia SSodeinsee. 
B?©' Garanție de doi am. --W 

111,5—12.

Deschidere de magazin.

otî 
o

’CC
CD
«3
E
CD 

“C3
&.3 
E 5CC
CD03 i-

LâM, ROSENTHAL & PALMHERT 
recomandă magazia lor bogat asortată cu Mârf’ui’i de 
Sticlă, IPorzellan și Argint clsiasa.

Mare asortiment de Lampe ale Sui R. Ditmar.
Was® de faiență, piatră precum dassea*©3e 

O0e, Urciore etc.
flaane de tablouri în diferite marinei, eșe

cul are exactă.
OgBfind"- Solia și damuri, calități forte 

bane.
Repară geamuri în și afară de localitate cu prețuri 

eftine și prompt.

întemeiată !-
la 1887. F „VICT0HIA“ întemeiată 

la 1887.
>V=YYYYYYYYY\ 

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

Capital de acții fl. SOO.@OO. Fond de reservă 13. 5IO.OO0.
Depuneri fl. ®®@.O0O. Circulația anuală fl. 12,@O©.O0O.

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

Dare de venit după interese încă o solvesce insti
tutul separat.

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

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,19—* Direcțiunea institutului.

S

8

Dr. Bosa’s Lebens-Balsam
Veritabil s6 pote procura numai în

XJepositvxl-fi. prixLCipal-iă. a,l-îx procă.-a.cStor'u.lia.i

F^agner,
Farmacia rZum schwarzen Ad!eru Prag 205—3. 

Ssi BSuuîajsesta: la farmacia I. von Tdrbk.
Tote farmaciile din Brasoviăj precum și tdte farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposits’ din acestă balsamă de vieță.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Fraga
(Frazei ■U’xLi’v-ezsa.l-IEîCaAxssa.lIoe) 

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințeză cu success sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întărituri, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întărituri se vindecă în timpulă cela mai scurta ; la cașuri îuse, unde s’a formatu deja 
purolu, absorbe buba și o vindecă în timpulu cela mai scurtă fără dureri.vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.

Bn cuisofe ă 25 șt 35 cr.
Fits ateaitl!•i •>

De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga s6 itni- 
teză forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

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

purolu, absorbe buba și

t

ei

Balsam pentru au(J.
(G-elxSx-Salsax».)

Celă mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdutu. i Flacon I fl.

I; "I

T
•fi

■area bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europeu 

marea fabrică de argintăriii s’a vădut necesitată să dăruiască întregul 
deposit in schimbai unei răsplata mici pentru muncă.

Eu

<•
i? -a ' w .--ii

Și
ei

sunt împuternioit să îndeplinesc acest mandat.
Pn fiii it ' Pr’n urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următbrele 
jljLI lliliill, obiecte pentru mica sumă de ffl. G.G® și adecă: 

6

ti

6

6

12

1

cuțite fine de masă cu lamă 
veritabilă englesă, 

furculițe de argint patent ame
rican dint.r’o bucată,' 

linguri do argint patent ame
rican,

lingurițe de argint pentru ca
fea patent american.

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

1

2

6
2
1
1

lingură de argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart oue, patent american, 

cesci Victoria englezesc!, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru o6iti, 
zabarniță,

44 bucăți la un lor fl. 6.60. 
amintite au costat mai înainte 

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bogatei de fl. 6.60. Ar
gintul pateut american este un metal alb, care își păstreză colb- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză

Cea mai bună dovadă, că acest inserat mi C țarlataniă, 
mă simt îndatorat în publio, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit banii înapoi, nimenea însă se nu trecă cu vederea ooaeiu- 
nea acesta favorabilă, de ași procura acostă garnitura pouiposă, 
care ou deosebire se potrivesoe pentru

©răeta ti mii,di
dar de nuntă și în ori ce gospodănă. 

®epou numai Ba A. HIBSCHBE S-S
I B Haupt-Agentur der vereinigten amerik.
f H Telethon, Hr. 7114. Patenț-Silber-waarenfabriken.

■L ————-WIEN, II., Keimlbrandtstrasse 19/b.
Se trimite numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei înainta.

ț -ji) Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: 

Estras dii» scrisorile de reewMosciMțs*.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea ga^niturei, și să’ml mai tri

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

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

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

Baron lulius Nyâri.

V *
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„FOBTTJNA“, societate pe acții de mine de aur.
—»-e<-------0^>-o$K<) -«:■ j--------»e-«—

PROS PEC
Sub firma „FORTUNA1* societate pe acții de 

19 Noemvre a. c. în localitatea oficiului notatarului 
o societate pe acții

cu un Capital de acții plătit pe deplin

mine de aur s’au constituit în 
public reg. Ludwig Nagy de Tdkaj

de 2,000,000 corone,
cu scop de a da un avent mai mare industriei de aur din Transilvania, în rendul 
prim de a cumpăra minele de aur „Szent Endre“ și ale esploata. De 2 mii de ani 
locuitori din Transilvania să ocupă cu esploatarea minelor, un ținut mare trăesce 
numai din lucru minelor. Cu tote acestea lucrarea este forte primitivă. Nici una din 
aceste mine nu dispune de Capitaluri seu mașini și steampurile de pisat minerale 
sunt așa de neperfecte ca mai mult de jumătate din conținutul de aur să perde. 
Der tot lifereză aceste mine primitive, care sunt esploatate de meseriași și țeranl 
un product de

14 centurii metrice aur pe an în valore de 3 milione corone.
Puține din aceste mine să află în mâni tari. Unii streini, cari nu cunosc împre

jurările au cumpărat unele mine mai slabe și tot împărțesc o dividendă anuală de 
20—30% și mai mult.

Este vremea ca și Capitalul din patrie se se ocupe cu aceste mine, este o 
datorie a cărei împlinire aduce și folose materiale.

Societatea constituită au încheiat un contract pentru cumpărarea minelor Szent 
Endre, și ale pune în lucrare. Minele să află în Comuna Bucium în apropierea ora
șului Abrud. In vecinătate să află mina Concordia, din care să scote aur de mai 
multe milione. Acționari sunt țărani din împrejurime fără Capitaluri, cari împărțesc 
aurul între denșii. Nu posede mașini și totuși au fost în stare timp de 20 ani, a îm
părți anual 400—600,000 mii corone câștig cur.it-

Mina Szt.-ENDRE posede tot aceleași vine de aur, ca și Mina Concordia. So
cietatea va lucra cu capital suficient și cu steampurl după sistema ceâ mai nouă.

Opt vine de aur sunt deja deschise în mina Szt.-ENDRE. Aceste vine sunt cu
noscute și în Concordia. Conține aur, și promite a lifera tot acelaș quantum ca și 
mina Concordia.

Domnul Ludwig Rainer, cunoscutul Expert din Viena au cercat acăstă mină 
de două-orl și esprimat în modul următor: „Material săpat în presența mea și în al 
5-lea gang și cu mânamea luat conține 23 grame aur, din care 174 grame aur amal- 
gamabil în valore de fl. 28.53 și 5 — 6 grame șleau în valore de fl. 8 40 din aceste 
sunt 70% prin urmare se pot scote fl. 25.85 pr tonă.

Transilvania este un teren forte mulțămitor pentru întreprinderi de mine es
ploatate cu capitaluri suficiente și inteligentă. Iticheiu cu deplină convingere că mina 
Szt.-ENDRE în scurt timp se pote numera între întreprinderile cele mari și ren
tabile ale țereiu.

Mina constă din 5 galeri, suprafața are mai mult de 75000 □ meqri și e în stare a 
lifera șleau timp fdrte îndelungat.

Societatea de mine de aur ^fortuna11 s’au constituit cu un capital 2,000 000 corone. 
Posede mijloce de ajuns, ca să-și procure Mașini și Steampurl după cel mai bun sistem.

Steampurile vor fi întocmite, ca să pdtă lucra dilnic 80 Tone metal.
In adunarea de constituire s’au ales Direcția și consiliu de supraveghiere în 

jos însemnată.
întreprinderea va prospera, basând pe espertisa ce nu pote fi trasă la îndoălă, 

calculul câștigului ar da următorele cifre :
Una tonă metal lifereză aur în valore de . . .

80 tone ...............................................................
cheltuelile sunt tote socotite pe ddi pr. tonă 12 

vine pe di 

51 70 corone.
4136 - „

960 - „
3176 - „

cor.

și pe 350 dile de lucru — luorarea e permanentă — circa 1,111,600 corone. La calculu 
acesta s’au considerat numai aurul mineral de pisat, der în mina Szt.-ENDRE cun 
și în mina din apropiere Concordia se găsesce și aur curat. Decă vom lua cu 25% 
valore din suma oe sus cu 277,900 corone produce un câștig de 1,381,500 cor. pe an,

Aur ce se mai pote scdte din șleau nu este aci socotit valorea aceluia va mări 
suma de sus cu 8—10%. Venitul curat socotit cu 1,200,000 corone este basat pe ui 
calcul solid, luându-se în considerația tote eventualitățile. Nu mai încape nici o în
doială, că este asigurată Rentabilitatea Capitalului în acții cu 60%.

Societatea de mine de aur „FORTUNA14 după primirea statutelor de adunarea 
generală s’au constituit pe 30 ani cu capital social de 2 milione corone pe depliD 
plătit. Acest Capital constă din 80,000 acții â 25 corone nominal. împărțirea divi- 
dendei și adunările publice ale societății să vor ținea tot la patru luni și resultatul 
să va publica în jurnalele mari din Ungaria, Austria și Germania.

Pentru cunoscerea minelor deaur din Transilvania lăsăm să urmeze un articol 
publicat în o foie ung. din Budapesta.

Aceste mine nn posede Capitale. Nn dispun de fonduri pentru esploatare. Se 
asociază 20 pană 30 acționari, cari plătesc I fl. pe sSptfimftnă și descinde mina, 
împărțesc în fiă-care septSmână pdtra, care apoi o lucreză pe steampurile lor pri
mitive. Aceste aparate prind nnmai 50% din conținut aur, restul îl duce apa. Cu 
o astfel de procedură totuși insultatele după cât s’au putut constata din cumpărarea 
aurului de cătră stat sunt următorele:

1. Mina Concordia în Bucium. Capital social 0 fonduri pentru esploatare 0. 
InvestiunI lipsesc cu totul. Producția anuală 300,000 pănă 350,000 florini. Director 
au fost notarul satului, de doi ani este fiul său.

2. Mina Boteșu în Bucium. Capital social 0 fonduri 0 InvestiunI 0. Produce lu
nar 16 pănă 20 kilograme aur curat. Valore 18 pănă 20 mii florenl. Director paro- 
chul local.

3. Mina Arama în Bucium. 32 acționari lucreză plătind bani la săptămână. Ac
ționari țărani. Produce anual 35—40,000 florenl. Director parochul local.

4. Mina Harmonia în Bucium. Lucreză plătind cu săptămâna. Produce annal 
40—50,000 florenl. Director parochul local.

5. Mina Berchesu inferior. Lucreză plătind cu săptămâna, prin urmare n’are 
fonduri de esploatare. Produce anul 100—120,000 florenl. Director un comerciant.

6. Mina Berchesu superior în Vorospatak. Lucreză plătind cu săptămâna. Dela 
1884—1890 au lucrat numai la un bolovan cu numirea Catronța, atunci era produsul 
anual 80,000 fl.

7. Mina Lunțu în "Vorospatak au produs dela 1861 pănă 1865 anual 200,000. 
Acum se cultivă puțin.

8. Mina Sf. Stefan în Voros patak au aruncat dela 1860—1865 câștig anual 
mai mult ca 100,000. AstădI numai produce atât.

9. Mina Sf. Nicolae (Ldbânya) în Vorospatak au produs fără șleau, numai aur 
curat anual 60,000 fl.

Aceste sunt mine, care trăesc de adl pe mâne, nu dispune de capital, societă
țile împărțesc pe săptămână câștig; și nu îngrijesce de cele mai necesare investitu- 
țiuni. Se află unele mine în mâni streine care dispune de fonduri și mașini, și anume:

a) Mina a 12 apostoli. Prodace anual 7 pănă 8 centuri metrice aur în valore 
de 800—900,000 fl. Proprietar Societatea de mine Hartkort.

b) Mina Musari în Lunca de sus. Produce 9 —10 centuri metrice aur în Valdre 
peste un milion florenl. In mina acesta acum trei ani într’o nopte au dat peste 5" 
Klgr. aur. Acesta este proprietatea corporațiunei de băesl din Geislingen.

c) Mina Rudoifi în Boița. Producție anuală 9 cent. metr, și alte mai multe.

Prinț. Edm. Batthâny-Strattmann, Bela Boer,
president. prim, din Abrud.

ID I E E C
Conte Gâza Festetics,

T1 I V ET E JL
Conte Nikolaus Berchtold, Ed. P. T. Hammond,

Ex-General din America.
James W. S. Langermanr

San-francisco U. S. A.

OOZSTSIZLZTDTZLj TD~1=~!
Henrich Kălnoki, president. Johann Grâtzy.

n

de acții.
a 25 corone valore nominală a 

„Fortuna£fi
de comerciu și cambii în Budapesta.

„FORTUNA** s’au constituit de-ocamdată pe 30 ani cu capital social de 2 milione corone. Acest capital este împărțit în 80,000 acții â 25 corone

Invitare Ba subscriere
Pe temeiul acestui prospect subscrisul sindicat învită la subscrierea de 40,000 bucăți Acții

Societătî mme de aur*
5

care s’au constituit în 19 Nov. a. c. cu un capital de doue milione corone și protocolat la Tribunalul
Societatea

valore nominală.
Noi emitem acții â 25 corone = 12 fl. 59 cr. ca și publicul mai serac să potă participa.
Mostre de petri de aur scose din mina Szt.-ENDRE se pot vedea în birourile „Fortuna** Buda peste V. Badgasse Nr. 4 dela 9—1 ore a. m. și dela 3—6 ore d. p. 
Din 80,000 acții opresce Direcția și sindicat pe sema lor 40,000.
Subscrierile pe acții de mine de aur „FORTUNA** durăză dela 12 Decemvră pănă inclusive 20 Decemvre 1896. însemnări la subscriere de acții primesce Biroul 

Societății de mine de aur „FORTUNA** (Budapest 5 Badgasse 4).
La subscriere sunt a se depune pentru fiă-care acții în valore de 25 corone — 12 fl. 50 12 corone = 6 fl. Rest este a să plăti după 1 lună adecă pănă 15-

Ianuarie 1897. Să pote plăti și suma întregă, în care cas subscriitorii primesc acțiile îndată după ce vor eși.
Sindicatul îșl reservă dreptul a reduce subscrierile de acții în măsură numărului subscris. Repartiția și va face fără amânare subscriitorilor cunoscută.
Budapesta, în Decemvre 1896.

Sindicatul, Societate de latine de aur pe acții ..FWKTl'SA"

S- >-■

în Decemvre 1896.

Sindicatului ..FORTUNA" societate de mine de aur pe acții în Budapesta.
In înțelesul prospectului și învitarî la subscriere de acții subscrisul cumpără dela „Fortuna** societate pe acții de mine de aur.................. bucăți,

de acții â 25 corone, și mă oblig cu subscrierea mea, după fiă-care acție de 25 cor. 12 corone total.................. corone resto de 13 corone în suma de.........
mult pănă 15 Ianuarie 1897 ale trimite la biroul „Fortnna** Societate de mine de aur Budapest 5 Bezirk Badgasse Nr. 4.

Subscrierea: .................................................... -.......... ..............

corone cel

Adresaa: ..

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


