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și al despotismului. N’a mai rămas din 
el, decât numele și organisația de 
partid, ba încă și forma parlamen
tară.

Loctâ liberalismului general l’a 
ociipat tovăreșiă, care usurpeză 
drepturile, averea publică și puterea 
de stat. CâțI-va funcționari înalț!, câ
teva sute de deputațl și o cetă de 
capitaliști s’au constituit într’un con
sorțiu, luându-șl de firmă numele 
liberal și accentuând drept reclam 
principiile liberale; în faptă însă 
acest consorțiu îșl ține pentru sine 
guvernul cu posturile ofîcidse, le- 
gislațiunea cu privilegiile de-a fi 
deputat și membru al camerei mag
naților, și întrebuințarea budgetului 
de 500 milione. Acesta este partida 
liberală. Liberalismul constă din 
aceea, că lor tdte le sunt iertate, 
er altora nimic. Ei repartițieză dă
rile asupra altora; ei făuresc legi 
pentru alții, pe cari legi însă ei nu 
le țin, ori că se scot de sub pu
terea lor. In numele cordnei, al sta
tului, alnațiunei, ei dirigăzățera cu 
cea mai egoistă politică, ca și cum 
acestă țâră ar fi o proprietate pri
vată a lor, er milidnele de cetățeni 
robii său servitorii lor. Acest libe
ralism practic este cel mai urgisit pri- 
le'giu, ce Va putut esercia vre-odată ceta 
învingetore- a unor lotri asupra ținutului 
ocupat de ei....

Ore liberalismul unguresc și ti
rănia ungureseă pute-vor rămâne 
mult timp la putere în acâsta țâră? 
— La asta, putem răspunde numai 
atât, că cu cât mai mult vor sta la 
putere, cu atât mai mare va fi 
ruina. Deja acum constituția este 
un vas gol, căci au păpat ceea ce 
era în el. Pacea și încrederea, feri
cirea și îndestulirea, cari cultivă pa
triotismul în popor și câștigă auto
ritatea guvernului, le-au pus de cuiu. 
Sărmanul popor nu scie încătrău 
să-și mai întdrcă capul în miseria și 
tristeța lui. O parte din el se usca 
pe picidre, altă parte emigreză.

Și să nu credeți, că acestă mi- 
seriă morală și materială privesce

putâ răspunde cu cuvintele biblice: Foi o 
qicețV.

Ca probă, oât de mult a început să 
se încuibe uemulțămirea și amărîciunea 
oontra sistemului domnitor și în sinul po
porului maghiar, lăsăm să urmeze aici par
tea dintâiu a nuui articul, ce-1 publică în 
fruntea sa 4>»rul „Alkotmăny“ dela 5 Ia
nuarie st. n.

]£tă stările de a4l, după cum se re- 
fleotâză chiar în oglinda maghiară:

„Libertate ungureseă, — acesta 
e numai vorbă golă. A fost, acum 
însă nu-i. Vorbim de ea, dăr nu ne 
crede nimeni; e vorbă, care șl-a 
pierdut puterea, dedre-ce o dă de 
minciună adevărul de tote 4^ele- 
Tirania ungureseă, acesta e adevărata, 
care esistă. Acesta o ‘simte orl-cine, 
fiă domn, fiă țăran, ba chiar și func
ționarii gem sub tirănia guvernului 
liberal.

Nu numai libertate politică, der 
nici libertate individuală nu esistă. In 
tdte raporturile vieței suntem legați 
și dațl pradă volniciei, ori ameste
cului legal al autorităților. Vieța 
nostră familiară, averea nostră, munca 
nostră tot atât de puțin este liberă, 
ca și esercitarea drepturilor - ndstre 
constituționale. Pe popor l’au încăr
cat cu legi și au slobozit asupra lui 
potopul ordinațiunilor, încât se stri- 
vesce sub povara poruncilor și opri
rilor. Nimenea nu pdte face un pas 
fără cheltueli și fără permisiune' 
dela autorități. Der dScă vre-unui 
slujbaș îi trăsnesce ceva prin minte, 
nu mai e scăpare dinaintea lui. și 
decă acel slujbaș sevîrșesce abusuri, 
el se scapă de răspundere ascun- 
deudu-se în potopul paragrafilor, ori 
că îi ajută protecțiunea.

Nici Maghiarul, nici alte naționali
tăți nu se mai bucură de libertate în 
acestă patriă, care sub stăpânirea lui 
Banffy semenă cu o temniță mare, unde 
sila haiducilor și inspectorilor domnesce 
asupra egalității robiei.

Liberalismul unguresc este o min
ciună. Liberalismul, care odinidră 
era sistemul libertăților politice și 
individuale, șî-a pierdut acestă în
sușire și a devenit sistemul jăfuirilor

numai classele de jos ale poporului, 
care trăesce cu lucrul mânilor, de- 
drece și în cercurile culte, între cei 
ce se află într’o stare socială mai 
înaltă, este mare numărul proletari
lor și al esistențelor catilinare. Ei, 
pe oât pot, îșl acoper slăbiciunile cu 
un lux făcut pe datorii, cu un ca
valerism fals. Der am ajuns acolo, 
că trebue se ne îngrijim nu numai 
de mântuirea constituției și a sta
tului maghiar, ci și de mântuirea 
societății" ....

Revistă politică.
Dieta din Budapesta. Lunia viitdre se 

vor înoepe din nou desbafcerile în dieta un
gară. Desbaterile se vor înoepe cu legea 
despre ieftinirea sărei pentru sate. De ase
menea, spun foile unguresol, se vor face 
în primele dile după redeschiderea dietei 
două interpelări: una în privința hotărîrei 
curiei papale față ou liturgia ungurâsoă în 
bisericile gr. catolice și alta .în privința 
abueurilor, ce se susținp, că le-ar fi făont 
fișpanul comitatului Ciongrad în Szentes.• *

Gimnasiul sloven din Cilii. Casa depu- 
taților din Viena a respins în ședința sa 
din 5 Ian. n. ou 109 contra 98 voturi 
sama destinată pentru gimnasiul slovân din 
Cilii, despre oare s’a discutat atât de mult 
în anii din urmă. Foile slavioe fac aspre, 
mustrări deputaților slavi, oarl au absentat 
dela ședința, în oare s’a făcut aoâstă vo
tare și astfel au dat ooasiune Nemților să 
învingă într’o oestiune așa de însemnată 
pentru Slavi! De altfel se crede, oă guver
nul austriao căuta să oorâgă în oasa se
niorilor aoestă nedreptate făcută Slavilor, 
sân apoi că va aduce aoâstă ceetiune din 
nou în oasa deputaților, unde de bună 
semă, votând toți prietinii Slovenilor, ma
joritate» va fi pentru dânsa.

*
împăratul Germaniei împotriva duelului, 

împăratul german a dat 4ilele aoestea o 
ordinațiune, prin oare oaută sâ scadă nu
mărul duelurilor în sinul armatei sale, pre- 
oum și între militari și civili, prin înfiin
țarea juriilor de onore. Iată cum sa es-

de
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Voi o Ziceți!
Mult s’au jălnit foile unguresol 

pra nostră, a Românilor, pentru-oft — fii- 
ceau ele — noi am vre sâ înegrim pe Ma
ghiari înaintea străinătății, căreia îi vorbim 
de tirănia ungurâsoă, oând pe tot rotogolul 
pământului nu esistă libertate ca libertatea 
ungurâsoă.

Acâsta se întâmpla mai erl, âr as- 
tădî? Ce schimbare! Chiar foile unguresol 
sunt acele», cari țipă și strigă mai tare în 
contra „tirăniei unguresol."

Așa departe au adus dâr lucrurile 
guvernele unguresol, 
se plâng de „robiă" 
sului liberalism și
gureșe.

In viitor, dâcă 
guvernului imputări oa cea de sus, le vom

►r ■

sau

încât a4l și Maghiarii 
eub copenșul așa 4i- 
constituționaliain un-

ne vor mai face foile

F0ILET0NUL „GAZ. TRANS."

In sera de Anul nou.
Frumosa este un sat mare, fru

mos și regulat, locuit numai de Ro
mâni, ămeni cu stare bună și cu 
chibzuelă și mai bună. Acolo afli 
multe așe4ăminte vrednice de un 
popor harnic: biserica lor ar face 
fală și unui oraș, atât e de mare și 
de frumosă; șcdla lor e ca un palat, 
de-asupra patru clase, două păntru 
băeți și două pentru fetițe; dedesubt 
iarmaciă și locuința farmacistului și 
a directorului șcălei. Apoi mai sunt 
în Frumăsa doue boite, câțî-va mă
iestri buni și o ospetăriă, proprie
tatea unui fruntaș, care e și OBpătar 
tot-odată.

Cei mai de frunte dmeni ai co
munei Frumdsa sunt: d-1 protopop, 
un bărbat vrednic, ca de 60 ani; d-1 
primar, un oficer pensionat; d-1 no

tar, fiiul d-lui protopop; cei doi în
vățători și doue învățătore; farma
cistul, care e ginerele primarului, 
negustorii și nou venitul medic, Tran
dafir Bărbat, ginerele d-lui protopop.

Medicul e om tiner, numai astă- 
vară și-a gătat învățăturile și îndată 
l’au ales dmenii în FrumdBa, deși 
nu-1 ve4useră nicl-odată. Și cum a 
venit, după vre-o trei luni de 4De 
s’a și însurat, luând pe domnișdra 
Rosalia Evulescu, fiica d-lui proto
pop, pe care o cunoscea dela adu
narea Asociațiunei transilvane. Me
dicul locuia în casa lui propriă, ce-o 
avea zestre cu soția și prin care se 
legase mai strîns de comuna Fru- 
m<5sa.

In sera de Anul nou e datină 
în comuna Frumbsa, că se adună 
fruntașii la un loc anumit, de regulă 
în ospetăriă, unde îngrdpă anul cel 
vechiu și sunt martori ivirei anului 
celui nou. Cu acea ocasiune îșl pe
trec cu cântări, mâncări, beuturl și

joc. Așa a fost și anul trecut. Toți 
inteligenții, bărbați și femei, erau 
adunați în sala cea mare și frumos 
împodobită a ospetăriei, afară de fa
milia medicului. El era dus dinain
tea ame4ii în satul vecin la o mu
iere bolnavă și nu sosise păn’ la 
aprinderea luminilor. Familia lui, 
care consta din ddue persdne: mama 
și nevasta lui, erau gata de ducă, 
numai Trandafir de-ar sosi, că așa 
le lăsase vorba, că ele se fiă numai 
gata, că, de-ar sosi cât de târ4iu, 
vor merge și ei pe-o dră-ddue.

Muierile der erau gata, orolo
giul bătu 7, apoi 8 și 9 6re și el 
tot nu aosi. Tinera nevastă era în
gândurată, sta ca pe spini, că de ce 
6re nu mai sosesce Trandafir se le 
ducă la petrecere. Bătrâna înse o 
mulcomia: „Ai răbdare, draga mamii, 
va veni el când va pută, numai de 
ni-ar aduce veste bună, c’a scăpat 
în pace biata muiere, se nu-i fi fost 
întâr4iarea zădarnică".

— „Mamă", 4i8e cea tineră, „ca
se ne trecă mai iute vremea, spu- 
ne-mî dumniata, cum ai învățat pe 
Trandafir carte și încă chiar dofto- 
ria, care numai cu multe cheltueli 
se păte învăța? Că și tata a vrut 
se învețe pe frate-meu doftoria. der 
nici lui nu i-a prea plăcut, nici tata 
nu se prea încredea la pungă.......
Avut’ai dumniata avere, ori cum l’ai 
purtat la șcdlă?"

— „O, draga mamii", 4ise bă
trâna, „povestea asta e lungă și jal
nică, mă tem, că nu ți-aplăce; mai 
bine să o lăsăm pe altă-dată".

— „Ba spunemi-o mamă, fii 
bună!“

— „Apoi, draga mamii, decă 
vrei să o scii, bucurăBă ți-o spun:

, — „Eu am fost dela părinții 
mei fată, bogată; tata mi-a dat, când 
m’am 1 măritat, preț de o miiă de 
florini. BărBatul meu încă a fost din 
părinți bogați, el încă a căpătat dela
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priinâ împăratul în aaestă privință în or- 
dinețiunea sa : „Voieso, oa duelurile între 
ofioerii mei să se evite mai mult oa pănă 
acum. Motivele aoestor duele adese-orl 
sunt de tot neînsemnate, neînțelegeri pri
vate și ofense, la oare se pote faoe împă- 
oăoiune fără vătămarea onorei de ofioer. 
Ofioerul trebue să reounosaă, oă este lucru 
nejust a ataoa onorea altuia. Dăcă însă în 
iuțâlă său în irițațiune a greșit, este luoru 
oavalereso, oa să nu țină morțiș la greșala 
sa, oi să fiă gata a face pace. Tot asemenea 
este dator aoela, care a fost vătămat, să 
primăscă mâna întinsă spre împăoăciune, 
dăoă aoăsta i-o permite onărea sa de ofi- 
cer și bunele obioeiurl. De aceea este voința 
mea, ca de aici înainte juriul de onore să 
contribue din Drincipiu la aplanarea afa
cerilor de onore. Juriul este dator a oăuta 
în modul cel mai oonsciențios să aduoă 
luorurile la împăcare prietinescăa. — După 
aoeBtă introducere urmeză cei nouă para- 
grafl, pe cari îi cuprinde ordinațiunea. 
Dintre aceștia de interes general sunt §§ 
1, 2 și 9. Parafraful 1 prescrie, oă îndată 
ce s’ar întâmpla între ofioerl certe private 
său ofense, oarl nu se pot aplana la mo
ment în mod prietineso, să se facă imediat 
arătare la juriul de onbre, fără a se între
prinde alțl pași de altă natură, [n §. 2 se 
fiice, oă juriul de onore presidat de coman
dantul respectiv este dator a se pronunța 
neamânat, dâoă este a se propune o împă
care, sâu neputându-se face anâsta, se pro
pună tranșarea afaoerei înaintea tribunalu
lui de onore său in fine, constatând, oă 
ondrea niol uneia dintre partide nu este 
atinsă, să dedare, oă nu este de lipsă nici 
împăcăoiunea, nici deoisiunea unui tribunal 
de onore. In fine §. 9 presorie. că aceeași 
procedură este de observat și oând un ofi
oer ar veni în conflict cu un oivil.

*

Prisonierii italieni.’ Primul transport 
de prisonierl italieni, liberați din Abessinia, 
a sosit în 1 Ian. n. în Neapole pe vaporul 
„Adriaticow. Intre prisonierl a fost și ma
iorul Nerazzini. Negusul Menelik, domni
torul Abessiniei, a trimis dilele trecute ge
neralului Baratieri, învins de densul pri
măvara trecută la Adua și oare aoum pe
trece în Arco, mai multe arme prețiose, 
precum și o cruce de sidef lucrată cu mare 
artă. — Se vede deci, că regele african nu 
este nicl-decum așa de barbar, după cum 
se credea.

*

De-ale Turciei. Representanții puteri- 
rilor celor mari din Constantinopole au 
înaintat Porții otomane o notă, în oare oer, 
oa să li-se acorde amnestie și Armenilor 
refugiațl. Porta se pare aplicată a împlini 
aoâsta oerere. Pănă aoum s’au liberat 107 
din 500 Armeni arestați. — De altfel gu
vernul turcesc nu se prea grăbesoe a în
deplini reformele promise representanților 
străini. Așa d. e. guvernul turceso promi
sese în principiu, că în insula Creta va 
primi ca gendarml și NemohamedanI. Pro

misiunea aoâsta însă pănă acum a rămas 
tot numai promisiune, și numai la o nouă 
oerere a ambasadorilor, a deois ministeriul 
turcesc, oa să pună în îndeplinire acestă 
reformă. Hotărirea consiliului de miniștri 
însă pănă aoum înoă n’a fost sanoționată 
de Sultanul, așa încât de bună sămă va 
mai trece câtă-va vreme pănă la punerea 
ei în îndeplinire.

*
Reprimirea oficerilor bulgari emigrați. 

In Sobrania (dieta) din Sofia s’a cetit dilele 
trecute un ucaz (ordinatiune a principelui), 
prin care se dă amnestie totală oficerilor 
bulgari emigrați în Rusia, său cari a în- 
trat în armata rusescă. Ucasul a fost pri
mit ou aplause. Ministrul de răsboiu pre- 
sentâ apoi camerei un proiect de lege de 
următorul cuprins: „Oficerii, cari după în
tâmplările din 9 August 1886 (detronarea 
principelui Alexandru de Battemberg) au 
părăsit armata bulgară și au întrat în cea 
rusescă, vor primi pensiunea cuvân’ită după 
legea de pensiune bulgară pentru militari. 
Anii de serviciu făcuțl de acești oficerî în 
armata rusescă se vor socoti la serviciul 
făout în armata bulgară. Drept de pensiune 
vor ave numai acei oficerî, cari au servit 
în ambele armate cel puțin 10 aniu. — 
Prin legea acesta cabinetul Stoilow a de- 
lăturat o cestiune, care neliniștea forte 
mult opiniunea publică în Bulgaria, de-6rece 
se dicea, că Rusia pretinde reprimirea ofi
cerilor emigrați în armata activă bulgară, 
ou rangul, oare li s’ar fi venit, dâcă ar fi 
servit neîntrerupt pănă acum în acestă ar
mată, — un lucru cu totul necorect, care 
în adevăr trebuia să producă mari nemul- 
țămirl în sînul oficerimei bulgare.

*
Regele belgian gata de retragere. Din 

Bruxella se scrie, că regele Leopold JJ 
este forte deprimat din oausă. că esmers 
a respins proiectul de reformă a armatei 
presentat de guvern și mai cu semă diD 
oausa ataourilor continue îndreptate de de
putății socialiști asupra coronei, Amăra- 
oiunei sale a dat espresivne cu deosebire 
în vorbirile ținute la primirile deja anul 
nou, în oare vorbiri a pus în vedere, că 
deo.ă atacurile socialiste și republicane vor 
contiuua, este gata a abdice de!» tron

*
Statele Unite și resct-Iații din Cuba. 

In senatul din Washington (capitala Sta
telor Unite) a făout senatorul Mills pro
punerea, să se recundsoă independența 
insulei Cuba. Mills declara, oă reounosce- 
rea independenței nu cade în compe- 
tința președintelui, oi a oongresului (die
tei) Uniunei.

SCUFELE 0SL.E5.
9

— 23 Decemvre.

Morte subită. Constantin Poteca, fost 
prefeot în România, oavaler al ordinului 
„Corâna României14 și al ord. „Francise 
Iosifu, venind în fiiua primă de Crăciun 

din România la Brașov, pentru a petrece 
sărbătorile în sînul familiei, oare e stabi
lită în orașul nostru, a răposat subit după 
o suferință de abia 2y,2 ore. Răposatul a 
sosit la Brașov Merourt ou trenul accelerat 
dela 2y2 <5re. Simțind o durere la oap, se 
retrase într’o odaiă separată pentru a se 
odihni, aplicând anumite medioamente de 
oasă. Nimeni nu s’a gândit la vre
un perioul. De-odată însă bolnavul dete 
un țipet, oara pe membrii familiei îi făcu 
să alerge la patul bolnavului. La oinel mi
nute după acesta Poteca era mort. Imor- 
mentarea s’a făout ieri, a treia fii de Cră
ciun, cu frumâsă pompă, fiind astruoat în 
oimiteriul din Grdver. — Fiă-i țărena ușoră !

— o —
Cale ferată pe valea Târnavei mici. 

La 24 Deoemvre anul trecut, oomitetul 
administrativ al comitatului Ternavei mici a 
încheiat contraot cu o firmă din Budapesta 
pentru construirea unei oăi terete pe valea 
Ternavei mici. Acestă firmă șl-a și înoeput 
acum lucrările, pilele aoestea au sosit la 
Blașiu patru ingineri, cari au înoenut să 
măsure terenul. La primăvară se vor în
cepe lucrările și se fiice, că pănă în tomna 
viitore noua oslo ferată va fi construită 
pănă la D.-St.-Mârtin.

—o —
Emigrările diu Galiția. In dieta pro

vincială a Galiției s’a raportat, că în cei 
doi ani din urmă au emigrat la Brasilia 
18,475 de locuitori din Galiția. Au fost 
prinși și pedepsiți cu închisore și pedepse 
în bani 210 de agențl, oarl îndemnau pe 
popor să emigreze. Acești agențl, pierfiân- 
du-șl terenul de lucrare în Galiția, au luat 
calea spre Ungaria, unde găsesc un popor 
sărac și nemulțămit cu sortea, pe care ușor 
îl pot îndupleca să emigreze. Dieta Galiției 
încă în anul trecut a trimis la Brasilia, pen
tru ca să studieze starea emigranților gali- 
ționl de acolo, pe profesorul universitar Se- 
mieradzkv și pe preotul gr. cat. Volyansky. 
Acest preot a mai fost încă în America, unde 
a funcționat timp de patru ani ca preot la 
17 biserici și și-a adunat o avere de peste 
o sută de mii de florenl, ou care și-a cum
părat o frumosă moșiă în Galiția. Acești 
doi trimiși pe mulțl emigranțl ’i-au îndu
plecat să se întârcă acasă în Galiția și să 
predice poporului, că e tristă sortea emi
granților în Brasilia, deci să nu mai emi
greze. Ambi trimiși se vor reîntorce la 
primăvară.

— o —
Pedepsirea unui voluntar. Din Miș- 

colț se scrie, că un voluntar cu numele 
Farago dela regimentul de-acolo a fost 
mai săptămânile trecute în serviciu la ma
gazinul de praf de pușcă. Fiindu-i frig, 
tînerul voluntar părăsi locul de pază și in
tra într’o cârciumă din apropiere ca să se 
încălfiâscă... Din nenorocire, însă tocmai 
atunci îl visitâ oficerul de inspecțiune și pe 
voluntar nu-1 află la locul său de pază. Oficerul 
făcu atunci înciințare în casarmă și o pa- 
trolă duse pe voluntar numai decât în arest. 
Tribunalul militar îl osîndi: la perderea 

dreptului de voluntar, un an și jumătate 
arest și trei ani servioiu în armată.

—o—
Pustiirea filoxerei cu ajutorul elec

tricității. Foilor din Livorno li-se scrie, că 
în Porto Fario, pe insula Elba, îi suooese 
unui îuvățat german, ou numele Fuohs, să 
nimicâsoă filoxera cu ajutorul electricității. 
S’« înființat o societate pe aoții, care a 
oumpărat invențiunea. lui Fuohs ou un mi
lion de lire.

—o—
Vin din sfecle de zahar. O foiă eco

nomică de specialitate spune, că și din 
sfeclele de zahar se pfite faoe vin, și 
încă un vin escelent. Se fiice, că acest 
vin semănă forte mult la gust cu vinu
rile spaniole, numai cât se limpefiesce 
cu greu. Inventatorul acestui soiiî de vin 
este un German. In partea de mâfiă-di a 
Rusiei se și constitue acum o societate pe 
acțiuni, care are de gând să fabrice viu 
de sfecle de zahar în cantități mari.

— o—
Liferare. Camera comercială din Bra

șov face cunoscut, că direcțiunea monopo
lului României escrie concurs pentru life- 
rarea diferitelor obiecte trebuinciose fabri- 
cei ~de tutun din BucurescI și Iași. Sunt de 
a se lifera: diferite soiuri de hârtie, hâr
tie de pachetat, papandechel, cărbuni de 
lemn, luminări de stearină, mături de paie, 
puciosă (sulfure) ș. a. TerminulȘ este pănă 
în 2 Februar n. c. Amănunte se pot afla 
la cancelaria camerei comerciale din loc.

— o—
Import de mere din America. Pe 

piețele europene au început a se importa 
mere din America, cari având un gust plă
cut și fiind eftine se bucură de mare trecere. 
Pe piețele Vienei au fost importate pentru 
prima-oră mere din America acum cu oca- 
siunea târgului de Crăciun. înaintea Viene- 
silor încă au avut mare trecere merele ame
ricane. Din luna lui Iulie pănă la finea lui 
Decemvre a anului 1896 au fost aduse în 
Europa 1,700.000 butoie de mere din Ame
rica. Concurența merelor europene devine 
tot mai seriosă și amenință cu un nou peri- 
cul pe grădinarii statelor, cari fac comerciu 
cu pome.

— o—
Pe încercate. Tînărul St., odiniâră 

mare amator de bicicletă, plictisit aouin de 
acest sport dăduse sffiră în BuourescI orin 
toți prietenii și cunosouții săi, că are o 
bioioletă de venfiare. Alaltă-erl sa presintă 
la domiciliul tînărului St. un domn îm- ' 
brăor.t într’un elegant costum de bioioletă 
deolarându-se amator de a-i oumpăra ma
șina. Forte înoântat S. scote din fundul 
magaziei, mașina de mult timp uitată acolo 
și o presintă amatorului. Acesta o i-a, o 
învertesoe, o esamineză și la urma urmelor 
oere voie proprietarului să o încerce. Fără 
ca să se îndoiască de nitnio, St. dă voie 
amatorului să înoeroe mașina care, după-ce 
încăleca, înoepe să pedaleze ou cea mai 
mare iuțâlă. St. se uita după amator cum 
se ducea și tot spera să-l vadă întorcân-

ai lor parte, în preț de vre-o 2000 fl. 
Der ce folos? Bărbatul meu s’a dat 
beuturii, s’a făcut om stricat și în 
cei 6 ani, cât am trăit la olaltă, a 
prăpădit și partea lui și partea mea. 
Inzadar îi spuneam eu, se lase acel 
nărav rău, că, în loc se se îndrepte, 
mai reu se făcea și me bătea și mă 
batjocurea; înzădar îi spunea tată-so, 
că se lua cu despicăturl după el; 
tata nici nu cuteza să dee față cu 
el, când era beat, er trez — când îl 
putea vedă?

„Așa trăii cu el vre-o 6 ani de 
cple, apoi mă mântui Dumne4eu de 
el, căcțu țepăn de beutură într’un 
șanț, — acu-’s douAfiecî și doi de 
ani, în câșlegile acestea, ce vin, — 
și mai mult nu se ridică. Diminăța 
îl aflară înghețat în șanț. Nici cu 
ce-1 îngropa n’am avut, fără tata și. 
tată-so au pus dela olaltă cheltuelile 
îngropăciunei. Mie, ori mi-a fi pă
cat, ori ba, nu-mi păru de loc reu 
după el, că-mi uram cailele pănă era 

viu și atât de becisnic, ce se fă
cuse.

„Nu mult după ce se lăți ves
tea, că a murit, veniră la mine Ji
dan după Jidan, Arman după Ar
man, că se le dau banii, cum a îm
prumutat bărbatu-mi-o dela ei. Eu, 
vecți bine, mă plătiam, că n’am nici 
o scire, precum nici nu aveam; der 
ei mă amenințau cu judecata. Așa 
și făcură. Odată numai văd, că vin 
o grămadă de domni și vend casa 
și grădina, er pe mine mă scot în 
drum cu copilul. Atunci era Tran
dafir de 4 ani trecut. Plâns’am, dău- 
litum’am — tâte au fost înzadar.

„Dăc’am vec[ut, că nu mai am 
ce căuta în casa, care o crecfusem 
păn’ atunci că-i a mea, me trăseiu 
cu copilul și cu hăinuțele, ce biată 
le mai aveam, la ai noștri. Der nu 
trecu nici o lună de 4H0 ȘÎ muri 
tata; mama murise mai de mult și 
așa în casa, părinților mei rămase 
mai mare cumnatul meu, bărbatul 

soru-mea, care mersese la ai noștri 
pe moșiă, fiind-că eu frați nu avui, 
numai eu și sora mea am fost la 
părinți, ea mai mare și eu mai 
mică.

„După mărtea tatii veniră vremi 
grele peste capul meu, der Dumne
zeu nu m’a lăsat, fia slăvit numele 
cel sfânt al lui! Că soru-mea avea 
copii, eu mai dusei cu mine pe Tran
dafir, der mâncare nimic. Nu-i vorbă, 
lucram eu la casa soru-mea, cât 
să-mi plătesc mâucărușa mea și a 
copilului, dăr cumnatul era om în 
dungi, minteni minteni îmi împuta, 
că eu mi-am scos partea, de ce am 
lăsat de mi-a beut’o bărbatul? Adecă, 
cu alte vorbe, numai cât nu 41cea: 
du-te unde te-or duce ochii.

„Eu plângeam într’ascuns și mă 
sfîrșam veijend cu ochii, dăr din’afară 
nu mă arătam după cum eram la 
inimă, ci lucram pănă-mi era verde 
înaintea ochilor, și mai nu mâneam 
numai se nu aud imputări pentru 

bucăturile, ce le întindea la bietul 
copil. Der înzădar, fără imputări nu 
era nici o (ți lăsată de Dumnefieu. 
Ba dela o vreme începu și soru-mea 
a-mi spune, că-i strimtă casa pentru 
atâtea suflete, că ar fi bine se-mi 
capăt pe cine-va se mă mărit. Eu, 
aufiind din gura surorii mele aceste 
vorbe, nu-mi mai putui stăpâni plân
sul; plânsei cu hohot, de gândeam, 
că m’oiu prăpădi; copilul plângea cu 
mine.

„Asta era într’o seră, când mi-o 
spuse soru-mea; eram numai noi și 
copiii acasă, cumnatul era dus la 
mdră. N’oifi uita păn’oiă pune mâna 
pe piept, că era într’o Marți sera, 
par’că ămu văd. După ce mă mai 
ușuraiu cu plânsul, începui așa: 
„D’apoi soră, e drept, că eu mi-am 
scos partea; e drept, că bărbatul 
meu a prăpădit’o; că drept n’am 
aci; cunosc și aceea, că tot e al 
vostru ce-i aci. Der ore n’am lucrat 
și nu lucru eu la casa vdstră atâta 
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u-ee, dâr amatorul încarcă și acum ma 
ina, pe când St. rămas ou gura oăsoată 
aeditâză și aoum asupra teribilei p&oâleli 
ie a suferit. („Epooa“).

—O—'

țharul paruponisiților. De mult se 
porbesce, oă cei ae au rămas nemulțAmiță 
3U modul, cum s’au traușaG certele, cari au 
fost isbuonit în ierna trecută la „Tribuna11 
din Sibiiu, vor soote un nou diar. Acum la 
Crăciun a apărut numărul de probă al aces
tui cjiar, cure va eși — oum și cu oe mij- 
16ce ei vor soi mai bine — cJBnio în 
Arad sub numele de „Tribuna Poporului11. 
Din aoest număr de proba nu se va pută 
înțelepț,1 nimeni asupra soopului, oe-1 ur- 
măreso acești paraponisiți. Una însă va în
țelege din el ori și cine, care cuudsoe oât 
de puțin faptele și purtarea lor din trecut, 
că adeoă lupul își schimbă părul, dâr năra
vul nu.

—o —
Un incident ciudat ia un bal. La 

balul studenților gimnastului săsesc din loc, 
ce s’a dat Marți săra în sala Redutei, s’a 
petrecut, scrie „Kronst. Tageblatt“, o „afa
cere neplăcută11 imediat după medul nopții. 
CâțI-va voluntari de husari din aoăstâ gar- 
nisănă să fi fost pricinuitorii acestei afa- 
oerl prin purtarea lor la joc și în sala de 
bal. Unul dmtre dânșii cji0® „Kronstădt =r 
T.“, s’a plimbat cu o țigară aprinsă prin 
sala. Provocat fiind să-ș! arunoe țigara, a 
retușat și în urma acesta, la cererea aran- 
gienlor a intervenit căpitanul orașului Hie- 
mesch și atunci d-nii voluntari au părăsit 
sala. In <fiua următore — și acesta este 
momentul oiudat al afaoerei — voluntarul, 
oare a fumat, a provocat; la duel pe oăpi- 
tanul orașului. Ce va mai eși de atei nu 
se scie. Se comunică numai, că întrăga 
afacere a fost raportată comandei de br.i 
gada din h-c.

— o—
Furt. Merourl ndptea spre Joi, nisce 

făcători de rele au spart o ferăst.ră dela 
oasa comerciantului loan Zamfir din loo 
(Sohe u), și furișâadu-se înăuntru au furat 
530 florini, precum și alte juvaerioale în 
valdre oam la 300 fi. De urma hoților încă 
nu s’a dat pănă aoum.

—o—
Un om de 130 ani. țliarul „World11 

din New-York aduce în numărul său mai 
nou portretul Americanului Mignel Vetar, 
care este în verstă de 130 de ani. Din ma
triculate, purtate în acel timp de călugării 
franciscani, s’a putut constata în mod ne
îndoios, că Veiar s’a născut la anul 1766, 
s’a botezat însă numai în 1799. Matricula 
privitore la botez, ca și la nascerea lui se 
conserva la o biserică din Mexico. El a 
fost însurat de două-orl, nevasta dintâiti 
i-a murit în 1806, ăr a doua în 1876. Se ’• 
cjice, că are peste o sută de strănepoți și 
câte-va sute de stră-strănepoțl, pe cari 
nici nu-i mai cunosce.

—o —
Rectificare. In artioulul de fond din 

numărul ultim (282) de Duminecă al fbiei 
ndstre, pagina 1-ă, colona a 2-a, rândul 2

. ■ și 3 de jos în sus, s’a străeurat o erore ce 
.’ conturbă sensul. In loc de: „subordonând 
întotdâuna interesele sfintei cause intereselor 
și dorințelor lor proprii11, este a se ceti oo- 
reot: „subordonând întotdâuna inte
resele și dorințele lor proprii inte
reselor sfintei cause“.

— o —
Concert la Vila Kertsch. Mâne, Du- 

mineoă, va concerta musica militară la 
restaurațiunea d-lui Schmidt dela Vila 
Kertsoh. începutul la 6 bre săra. Intrarea 

; de cătră strnda Oăldărarilor. Intrarea 20 cr.
—o —

1. Un mijloc de casă, ieftin. Pentru regularea 
și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fi. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provmciă să se ceră preparatul lui Moli provădut 
cu marca de contravenție.

Influința preotului asupra po- 
porenilor.

Intre deputății din camera ro
mână, cari s’au ocupat la desbaterea 
asupra răspunsului la cuvântul tro
nului în deosebi cu starea țăranului 
diu România, locul prim îl ocupă d-1 
1. Popescu, fost director la școla nor
mală de învățători din Bârlad, bine 
cunoscut și la noi prin escursiunile 
pe cari le făcea ca director prin 
părțile nâstre cu elevii săi. Ce e 
drept, d-nii deputați ceva cam pre
ocupați de luptele de partide și în 
deosebi de cestiunea Metropolitului- 
Primat, s’au arătat cam nerăbdători 
față de espunerea d-lui Popescu ; ex
punerea acâsta înse cuprinde părți 
de mare valore, care merită tătă a- 
tențiunea acelora, cari se întereseză 
în adevăr de sărtea țăranilor, cari 
formeză și în România, ca și la noi 
majoritatea poporului ,nostru. In vor
birea sa d 1 Popescu a arătat, că 
pentru a se pute smulge țăranul din 
România din starea cea tristă, în 
care se află astăcjl, trebue se aibă 
un cler luminat, școli bune și prac
tic întocmite, precum și îngrijirea 
necesară din partea autorităților ad
ministrative. Vorbind în deosebi des
pre influința preoților asupra popo- 
renilor lor, densul făcu următorele 
împărtășiri, pe care aflăm de bine 
a le comunica și cetitorilor noștri:

„D-lor, ca să vedeți influența cea 
mare, care o are un cler luminat asupra 
poporanilor, și câ, prin urmare, puterea și 
influența lui cât sunt de sigure și decisive 
în a modifica în bine, starea degradată de 
astădl a sătenului, în tote direcțiunile, sâ-ml 
permiteți a vă cita douâ mici esemple.

D-lor eu am făcut în viața mea de 
profesor și director la școla normală din 
Bârlad în timp de 25 ani, am făcut escur- 
siunl, tot la câte 3 ani, cu câte 50—80 
elevi din cele ultimile 3 clase, visitând 
România în punctele cele mai însemnate 

și am trecut și pesce CarpațI, căci acolo 
am găsit condițiunl forte favorabile și ins
tructive pentru învățătorii noștri, de unde 
să-și potă forma idei și idealuri pentru vii
torul profesiunei lor de învățători în Ro
mânia.

Așa, fiind într’o comună mare, fbrte 
frumosă și înaintată în tbte și visitând și 
casele particulare pentru ca să vedem cum 
sunt ele, și atenanțele pentru îngrijirea și 
ținerea vitelor, și celelalte stări economice, 
am întrat în casă. Obiceiul lor acolo este 
că pun, ca și la noi, ca ornamente, ves
minte pe culmi. Văd acolo o cămașe fe- 
meiască cu mâneci peste un metru de lungi 
și lucrată fbrte frumos cu mătăsuri. Am 
rămas uimit de asemenea formă și atunci 
am întrebat: dâr ce cămașă este acâsta, 
fiind-că nu văd purtând nici o femeiă ase
menea cămăși acum. Mi-se răspunde : acâsta 
este cămașe vechiă, nu se mai portă acum, 
căci preotul nostru ne-a ținut de rău și 
ne-a q.is, că este risipă fbrte păgubitore să 
purtăm cămăși cu mânecile așa de lungi. 
Preotul deci le-a scos din minte ca să nu 
mai porte asemenea vestminte, căci sunt 
scumpe și dăunătore. Vedeți că preotul 
cult și cu trecere e în stare a schimba și 
portul, deci moravurile rele dela un popor! 
Oe învățământ pentru noi, unde în cele 
mai multe sate, mai ales în Moldova, s’a 
părăsit portul românesc, s’a introdus, prin 
felurite rătăciri, portul de oraș sâu un port 
bastard, pe care nu îl are nici un alt po
por, extirpându-se de tot industria casnică 
pentru imoralitatea și miseria lor! Alt cas 
forte însemnat: Abia intrasem peste Car
pațI cu elevii mei într’un an, și anume la 
Poiana-Sărată, aprope de frontiera Moldo
vei. Acolo este o biserică frumosă de piatră 
cu grădină minunată, și cum ieși din bi
serică și grădina ei, alăturea este acolo și 
o piață lângă drumul mare al țărei — prin 
mijlocul satului. Peste drum un han mare 
cu o piață de asemenea. Era diua de Sf. 
Ilie, când vin Mocanii tineri dela munte ca 
să-și alegă mirese. In piața de lângă bi
serică și școlă horă mare; eu, cu elevii, 
priveam la horă în mijlocul marei mulțimi 
de săteni, îmbrăcațl toți sărbătoresce.

Uitându-mă din întâmplare spre han, 
observ că în piața de dinaintea lui nu este 
nici o căruță, ori car, dâr ce e mai mult 
nici o ființă omenescă, afară de ușa hanu
lui, în care stetea hangiul, pe care l’am 
cunoscut după esterior că este ungur. Eu 
atunci die unora din elevi, prefăcendu-mâ 
că nu sciu, cine să fiă acela din ușa hanu
lui? Trebue să fiă cârciumarul răspund ei. 
Cum se pote ca intr’o di de sărbătore ca 
acesta hanul să fiă de tot gol de omeni, 
căci sciți cum e pe la noi; trebue să fiă 
cine-va înăuntru. Mergeți doi inși să ve
deți de nu cârciuma este tixită de omeni înă- 
unru. Ei se reîntorc cu răspunsul că n’au 
găsit pe nimeni nici înăuntru, cum nu era 
om nici în curte, nici în piața dela drum, 
afară de cârciumar.

Atunci am chemat pe toți elevii îm
prejurul meu le-am făcut o comparațiune 

între castele moravuri ale locuitorilor să
teni de acolo și între sătenii noștri cum 
petrec în dilele de sărbătbre; între cârciu- 
mele de pe la noi, în asemenea clil0, ȘÎ 
aceea de acolo, că și ei să vadă care era 
lecțiunea care puteau trage din asemenea 
împrejurare.

D-lor, vă rog să fiți mai indulgențl 
și să-mi dațl ascultare: Nu vorbesc de 
lucruri înalte, ci vorbind de lucruri mai de 
jos să înțelege că nu void pută face o es- 
punere așa de ridicată cum cer acelea, cari 
sunt pe natură urbană.

Am adus aceste esemple ca să vedeți, 
d-lor influința, pe care o esercită clerul 
asupra populațiunei dela țâră și efectul 
’l-am vâdut la ZernescI și Poiana-Sărată, 
care se datoresce și acolo ca și aici numai 
preotului cult și instruit11.

Căliudarnl Plugarului pe 
fiSSî1, edat de Tipografia „A. MiireșiamP 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se es- 
pedâză dilnic. Acest călindar întră acum 
în anul al 5-lea, având un cuprins tot mai 
bogat și msi interesant. De astă-dată în 
călindar se cuprind și mai multe chipuri 
frumose. Pe pagina primă se află portretul 
fericitulului întru pomenire Ioan Barac, ma
rele scriitor poporal dela începutul acestui 
veac, er în text se află scrisă istoria vieței 
și lucrărei lui. Partea calendaristică este 
mai bogată ca pănă acum, îndreptându-o 
și înmulțindu-o după trebuințele ivite, în
semnând pănă și evangeliile, ce sunt a se 
ceti în fiă-care Duminecă. Pentru a eco
nomisi din spațiu, măsurile de lungime și 
greutate, competințele de timbre și tacse, 
taxele pentru postă și telegraf etc. s’au 
cules cu litere mici de tot. Mai ales tarifa 
pentru telegrame și taxele poștale pentru 
scrisori și pachete s’au adus pe lung 
și pe larg după cele man nouă ordina- 
țiunl poștale. Târgurile sunt de-asemenea 
îndreptate și corectate. Urmâză Introdu
cerea de Ioan Georgescu, și apoi vine partea 
literară. Acestă parte este mult mai bo
gată ca în călindarele din anii trecuți, cu- 
prindând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tbte 
scrise pentru popor și fbrte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum: Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovărășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumele bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vânzare la „Ti
pografia A. Mureșianu11 în Brașov și la 
librăria N. Ciurcu; costă și de astă-dată 
numai 25 cr., âr trimis prin postă 30 cr. 
Celui ce cumpără de-odată mai multe esem- 
plare, li-se dă rabatul cuvenit. Mai cu în
lesnire se pote comanda de-odată cu înoirea 
abonamentului la „Gazeta Trans.“

cât să fiu vrednică un bruș de mă
măligă și un locșor colo după cup
tor, se dorm cu est amărît de copil, 
fără noroc și nevinovat?11

„Apoi âr începui a plânge și 
a-mi blestăma ceasul în care m’am 
născut. Sora mea, se vede, era in
vitată de cumnatul, că din mintea 
ei pote că nu mi-ar fi făcut impu
tarea. Ea încă plângea acum alătu
rea cu mine, er într’un târc|iu îmi 
4ise totuși: „Din mintea mea 41°, 
că mai bine ar fi să te măriți, ești 
încă tineră și numai copilul ăsta îl 
ai“. Der eu îi răspunseiu așa: „Decă 
am nimerit reu dintâie, când eram 
tineră, frumâsă, bogată, apoi voifi 
ave mai bun noroc acum, când sunt 
sbârcită de năcasuri și gâlă și ca
lică?11.

— „Trecu așa 4i după 44 pănă 
în sera de Anul nou. Atunci veni 
cumnatul meu din sat cam șumen: 
aici beat, aici trez, numai cum e 
omul mai far’ obraz, mai îndrăsneț. 

Cum veni în casă, începu : „N<5 cum
nată, de un an te țin ca pe-o gro- 
foiă, amu ve4i-ți de cap. Ori te mă
rită, ori mai caută-ți și alt loc pe 
vre-un an, se văd, cine-a fi nebunul 
acela, care am fost eu, se te țină 
de lemne și de lumină, de mâncare 
și de beutură un an de 4ilQ?“

„Eu eram după cuptor cu co
pilul, nu-i putui răspunde nimic, ci 
oftaiu una din fundul inimei mele 
și gândii: Dâmne, eu îi lucru cu tâtă 
credința, mai mult decât o servitbre, 
și nu-i cer plată, nici haine, nici în- 
călții barem! și lui ’i-se pare, că to
tuși de pomană mă ține! îmi venia 
se-mi fac sema de rușine și de jale, 
și, de nu era Trandafir, pentru care, 
bine-rău, trebuia se trăesc, de nu era 
el, în noptea aceea îmi făceam sema, 
ori me aruncam în iântână, ori mă 
spân4uram, atâta eram de rușinată 
și de necăjită; der pentru el trebuia 
se trăesc, și de-ași fi umblat gâlă și 
flămândă.

„Nu cinasem încă în aceea 4* 
de Anul nou; nici n’am cinat, nime 
nu m’a chiămat la cină, der și de 
m’ar fl chiămat, n’ași fi putut mânca; 
nici de m’ar fi tăiat mici bucățele 
n’ar fi întrat pe gruma4’ la vale un 
picur de apă batăr. Așa plânseiu 
înădușită pănă me cuprinse somnul. 
Cât am durmit, nu pot se sciu, des
tul ca mi-se părea, că a venit la 
mine tata și a 41S: „Fată, hei, aci 
nu-i de tine; du-te la oraș, der de 
bună seină se mergi, tot-dâuna m’ai 
ascultat, mai ascultă-me și de astă- 
dată, c’apoi mai mult nu-ți porun
cesc11.

„Așa m’am pomenit de veselă 
și de ușurată, c’am vorbit cu tata. 
Par’că uitasem necasul și starea, în 
care mă aflam. De-abia așteptam se 
se facă 4’uă, să-mi iau copilașul, — 
de n’a vre careva se mi-1 țină câteva 
4ile păn’ oiu umbla prin oraș se-mi 
capăt loc de slujit. Totă nâptea am 
chibzuit, cum voiă merge la oraș, 

cum voiă sluji și mi-oiu cresce co
pilul păn' va fi de vre-o 40ce ani, 
apoi 1’oiQ da la un cojocar și s’a în
văța a face pieptare și cojâce, și 
mi-a face și mie unul, că vai reu e 
iârna fără ceva călduț în spate. 
Par’că-1 vedeam mare, mergând pe 
la târguri cu pieptare și cu cojoce 
și eu îi ajutam la vândut.... Audi, 
draga mamii, așa eram de mângâ
iată că am vorbit cu tata, de nici 
nu mai credeam, că a fost vis, ci 
ași fi jurat, că în adever el a fost 
și mi-a spus vorbele: Aci nu-i de 
tine, mergi la oraș!

„După ce se făcu 4iu&, spusei, 
sororei mele ce gând am și o rugai 
să-mi grijescă de copil câte-va 4^ 
pănă mi-oiîî căuta în oraș loc 
slujit. Der ea îmi spuse, că nu 
pâte lega, că și ea are copii și 
teme, că de ’i s’a întâmpla cev; 
„Trandafirul meu11, eu voiâ 4’° 
n’am avut grije de el.

„Așa-mi luai copilul în 1
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Scirî mărunte din România. Dumineoă 
s’a feout o manifestația fostului Metropolit 
Ghenadie, la domioiliul d-lui N. Fleva, 
unde era găzduit. Cortegiul manifestanților 
era compus cam din o miiă persâne. Me
tropolitan Ghenadie a eșit în balcon și a 
mulțămit pentru ovațiune. S’au rostit mai 
multe discursuri în onfirea celui sărbătrit 
de cătră oorifeii grupului flevist.

— Arohiereul Ghenadie au fost pri
mit Luni dimindța în audiență de M. S. 
Regele.

— Peste 300 de pașapdrte pentru 
străinătate au fost aoordate de prefectura 
poliției din Bucuresol ou ooasia sărbători
lor Crăoiunului.

— Dumineoă s’a făcut la Primăria 
Capitelei distribuția de haine, bani și co
zonaci la 200 de elevi săraol din soolele 
primare. S’a dat fiă-oărui băiat un costum 
de haine, după măsură, ghete și căoiulă 
și la fiă-care fată o rochie de lână, ghete 
și glugă. La mai mulțl elevi li-s’au dat și 
bani. Fiă-care copil a primit și oâte un 
cozonac (oolao').

— Ministerul de interne a aoordat, 
ou ooasia serbătorilor Crăoiunului, peste 
2C0 bilete de transport gratis pe căile 
ferate studenților universitari.

— Vasele flotilei române au intrat în 
basenul docurilor pentru iernat. Apele Du
nării continuând să crescă, temerea de în
ghețare este înlăturată.

— După o statistioă publicată de mi
nisterul de resbel la 30 Noemvre treout 
erau 948 soldați bolnavi de oohl, în tote 
corpurile de armată.

— Exploatările de petrol prin regiu
nile Doftăneț-BuștenarI, au produs în timpii 
din urmă un resultat splendid. Astfel un 
puț de păcură al d-lui loan Diamandescu, 
produce de câteva tfi.il© 0 oantitate de 25C0 
de vedre pe di) lucru ne mai întâmplat în 
România pănă aoum.

— Duminecă dimineța s’au distribuit 
din partea Sooietății centrale Agricole, 
haine, încălțăminte și ajutâre bănesol pen
tru sărbători oopiilor lipsiți de mijlboe din 
Bucuresol. Au fost complect îmbrăcațl 110 
copii săraci, aleși dintre cei mai silitori 
elevi ai scolelor primare din capitală. După 
oe s’au distribuit hainele și ajutârele, s’a 
servit șampaniă direotorilor de soole și 
celorlalți membri ai societății, cari asistau 
la serbare,

— Soția răposată a generalului Fo- 
tino a lăsat 10,000 lei pentru sooietatea 
de binefacere „Elisabeta® de sub patronagiul 
M. Sale Reginei.

Congregațiunea comitat. Hunedâra, 
ținută in Deva la 4 Ianuarie n. 1897.

Deva, 27 Dec. v. 1896.
O deputațiune de trei, în care a fi

gurat și d-1 Dr. Aurel Muntean, a invitat 
pe fișpan, ca să deschidă ședința.

Fișpanul în vorbirea de deschidere 
și-a esprimat mulțumirea, că s’a presentat 
un număr așa de considerabil. Causa, că 
membrii oongregațiunei s’au presentat în 
număr așa de mare, îșl are esplicarea în 
faptul, că era vorba să se alâgă mai mulțl 
funcționari, și astfel oei interesați au tre
buit să se îngrijâacă de voturile necesare.

Era interesant, oă la acostă ședință 
s’au presentat și vre-o câțl-va „nemeși® de 
pe țâra Hațegului, „cu pământul pănă ’n 

șubă“, ca să se uite „prin gard, ce ispră- 
veso domnii din Maroaliș®, vorba celuia 
din bătrâni.

Membrii români încă au venit în nu
măr oonsiderabil, și au luat parte activă 
pănă în sfârșit.

După publicarea și luarea la cu- 
nosoință a legilor sancționate, s’a trecut la 
ordinațiunile ministeriale.

La punotul 4 s’a luat la desbstere 
resoriptul ministrului Dr. Gyula Wlassios, 
în oare oere, ca comitatul Hunedorei se ia 
un împrumut de 180,000 fi., ca si ajutore 
șcâlele de stat din acest comitat, declarând, 
oă dânsul — ministrul — va lua asupra 
sa, ca să se solvesoă ratele acelui împru
mut din visteria statului.

Auriți vorbă isousită! Un comitat să 
ia un împrumut de 180,000 fi., ca să aju
tore șoâlele de stat!

Comisiunea permanentă prin însu-șl 
vioe-șpanul face propunerea, ca rescriptul 
ministrului să se ia la cunosoință ou multă 
plăcere, âr ou contragerea împrumutului 
eă se încredințeze vioeșpanul.

Venind luorul la desbatere, d-1 Fran- 
cisc Hossu-Longin îșl esprimă mirarea față 
de prooedura ministrului. Dâoă ministrul 
se interesâză de starea șoâlelor de stat, 
de oe nu s’a îngrijit de ajutorarea lor la 
compunerea budgetului adresându-se die
tei din Budapesta? Ori nu a avut ounos- 
oință mai înainte de starea aoestor șoole? 
Atunol ministrul și-a negligiat oficiul. Său 
doră nu i-a suooes să trâoă în budget su
mele neoesare ? Atunol cum venim noi, un 
comitat sărac, să luăm asupră-ne greutăți, 
cari pe stat îl priveso ? Apoi ce faoem în 
cașul, decă actualul ministru va oădâ și va 
veni altul în looul lui, oare nu se va țină 
de angagiamentul luat de d-1 Wlassios, și 
va trebui să plătim noi acestă oolosală 
sumă ?

Dâr — fiice mai departe d-1 Fr. H. 
Longin — abstrăgând dela astea, este se- 
oret public, mai mult, este lucru ventilat 
prin fiiare, că scopul aoestor șcble este 
maghiarisarea, deci nici din acest punct de 
vedere nu putem să sprijinim propunerea 
comisiunii permanente. Avem noi aiol șco- 
lele nâstre confesionale, oarl înoă reclamă 
ajutor; acestea însă sunt așa fiioend copile 
vitrege ale țârei; nu numai oă nu-’s aju
torate, dâr li-ee pun fel de fel de pedeci 
în desvoltarea și înaintarea lor, și dâcă 
Ii-se tinde ceva ajutor, asta se face pe 
lângă condiții, oarl ținteso la nimicirea ca
racterului lor oonfesional și național.

Dâr e superfluu a ajutora șoolele de 
stat din acest comitat și pentru aoeea, pen
tru-că fiind aplicați la acelea învățători, 
cari nu sciu limba poporului, sunt slab 
cercetate. Că nu-s chiar gole, asta este a 
se mulțumi numai silei, momelelor și ame
nințările, cu oarl se constrîng părinții să-’șl' 
trimită copiii la șoolele de stat.

Dâoă statul și ministrul s’ar îngriji, 
ca în aceste școle să fiă limba de instruc
țiune oea română, cum și legea cere, atunci 

ar mai avâ înțeles propunerea ministrului, 
— der așa o resping.

După d-1 Fr. H. Longin ia ouvântul 
inspectorul școlar, caro năoăjit și deespreeia: 
„dieta din Budapesta11, căci — spunea el — 
nefiind în țâră altă dietă, oea din Buda
pesta este dieta țări’, — fiioe, ajutora
rea șoolelor de stat e de lipsă, pentru-oă 
cele confesionale nu corăapund chiămării 
lor (nu maghiarisâză! — Coresp.) și pen
tru asta șoolele de stat sunt ohiar înde- 
suite. Statul are drept, chiar ca și confe
siunile, să întroduoă în școlile sale limba 
sa ofioiosă, pe oea maghiară. Apoi popo
rul nestrioat îșl trimite în masse copiii la 
aoeste șoâle, oăol vrâ să învețe limba ma
ghiară. D-1 inspector mai regretă, de ce 
unii cetățeni ai aoestui stat luptă oontra 
răspândirii „limbei statului®. Cere primirea 
propunerii oomisiunii permanente.

D-1 Aurel Muntean (românesoe) cjice, 
oă n’ar avâ nimic în oontra prefaoerei șoo
lelor în școle de stat, dâcă guvernul ar 
garanta, că poporul va fi crescut în limba 
se, căci nu numai Ungurii au devisa: 
„nyelvâben âl a nemzet® (în limba sa tră- 
esce națiunea), după cum a fiis °®1 mai 
mare Maghiar, oare de altoum n’a vorbit 
de vre-o națiune politioă. Totuși și în 
acest comitat locuit de Români șoolele de 
stat sunt ungurescl, de unde limba română 
este esehisă, deși o lege în vigâre fiice, oă 
în aoele ținuturi unde naționalitățile sunt 
în preponderență, instruoția poporului să 
se facă în limba acestuia. Asigurez pe d-1 
inspector, că nu numai poporul nestrioat — 
și stricat ar fi se fiă acela, care asoultă 
de inteligența sa, — este setos de sciință. 
Dâr pretinde, ca să se pâtă desvolta în 
limba sa.

In fine vorbitorul deolară, că nu pri- 
mesoe propunerea din oestiune. La ces de 
primire, face amendament, ca să se pro- 
vooe ministrul, să se tină de legea de na
ționalități și să întroduoă limba română în 
șoolele de stat; la asta avem drept, căci 
nu suntem străini și și noi contribuim la 
susținerea statului.

Vicarul Hațegului, d-1 Nicolae Nestor, 
încă oombate proiectul, căci nu sunt ga
ranții, oă împrumutul nu va rămânâ în 
cârca comitatului. Escepționâză, că în șcâ- 
lele de stat se propune numai unguresoe, 
deoreoe elevii nu pricep aoâstă limbă. De- 
altcum n’ar trebui forțat luorul, oăcl cine 
simte, oă are lipsă de limba ungurâsoă, o 
va învăța, cum învâță Săcuiul si Sasul ro- 
mânesce, ca să se pâtă înțelege. Nu pri- 
rnesoe propunerea.

D-1 F. Hosssu-Longin, reflectând la 
vorbele inspectorului școlar, îl faoe atent 
să nu orâdă, că cei oe vin aici și fac opo- 
sițiă ar fi mai puțin patrioțl, s’ar interesa 
mai puțin de instrucțiune. Dâr dâcă D- 
Vâstră — fiioe d-1 Hoeszu, vreți să vă me- 
ghiarisațl, noi venim aicea ea să vă spu
nem : oă odată cu capul nu ne dăm. Și sun
tem in drept a pretinde, ca instrucțiunea 
si se facă in limba română.

Vioe-șpanul, refleotând la vorbirile Rc 
mânilor, nâgă, că legea de naționalități s’ar 
referi și la șoâlele de stat. Nu-i compe
tentă oongregația să delibereze, oă în șcâ- 
le'e de stat în celimbăsă se faoăinstruoția. 
Statul are drept să se folosâscă de limba 
sa. Școlile de stat sunt de folos general.

In fine se primesce propunerea oo- 
misiunei permanente, căfiând amendamentul 
d-lui Dr. A. Muntean.

La punotul 11 comisiunea de pensio
nare aduce la ounosoința congregațiunii, oă 
prim-vice-notarul Nâdosdi Nândor s’a pen- 
sionot, âr oormsiunea permanentă propune 
a ’i se vota remunerațiune de 300 fl. Este 
a se soi, că d-1 Nâdosdi Nândor, de origine 
Român, numit iși Sirbina, a servit pe te
renul administrațiunii 35 de ani, și că la 
anii, când șovinismul unguresc nu era înoă 
atât de violent, numitul era ca notar din 
partea Românilor și mult timp a tradus 
protocâlele adunărilor generale în limba 
românnă

Ce om oonsoiențios, de omeniă și eu 
praxă îndelungată, a fost putem fiioe, in
structor în ale administrației tuturor func
ționarilor administrativi de astăfil, îneepâad 
dela mult înoredutul vice-șpan actual pănă 
la cel din urmă funcționar comitatens.

Și ce i-a fost răsplata? Aoeea, că în 
timpul din urmă chiar și oei mai tineri 
funoționarl s’au orefiut în derept de mul- 
te-orl a-1 lua în zeflemea, ba în sfârșit 
mai oă-1 împingeau de spate în pensiune, 
ca să pâtă faoe loc la alțl „domnișori®; că 
în oongregațiunea de astăfil nici unul din
tre funcționai! n’a avut un cuvânt de mul- 
țămire și aducere aminte pentru el, oi 
au trecut toți peste el, ca peste o slugă, 
de care numai au trebuință. Asta este răs
plata acelora, cari nu soiu de care națio
nalitate să se țină.

După acâsta au urmat alegerile și 
votările, cu cari apoi luorările de înainte 
de amiafiăfil s’au terminat.

In ședința de după amâfil a urmat o 
interesantă interpelară adresată din partea 
d-lui Fr. Hosszu-Longin în causa persecutărei 
tricolorului românesc din partea gendarmilor, 
amintind în special oașul petreout ou fiioele 
d-lui preot din Leșnio. O altă interpelațiă 
din partea d-lui Dr. A. Muntean în oausa 
a 30 țărani din Voia, cari au fost pedep
siți pentru aă au clădit fără permisiune po- 
lițienâseă. Despre acestea și altele void ra
porta mâne.

Coresp.

0 alegere de deputat între Slovaci.
In 4 Ianuarie n. s’a făcut în oeroul 

Oiaoa din oomitatul Trenoin o așa fiisă ale
gere de deputat. Candidați erau Râth Pe
ter din partea guvernului și Csernooh din 
partea „partidei poporale®. Alegătorii în 
acel cerc sunt Slovaci, despre cari soim, 
că merg mână în mână cu „partida po
porală® a catolicilor. Cu câte aoestea 
Slovacii n’au putut reuși să scotă pe oan-

îl învălui! în suman, și merseiâ cu 
el la socru-meu. Pe jos nu-1 puteam 
duce, că nu avea încălții, și omătul 
era mare. Socrul, ca mai milostiv 
cătră copil, mi-a dat o bucată de 
pănură, de am făcut băiatului opin- 
cuțe, ca să mai me’-gă și pe jos, unde 
mi-a fi prea greu. Der se-1 primescă 
la el în casă, nu se învoi, ci-mi 
spuse ârzin: „Da, ai vre se te mân- 
tuescl de copil, er tu să apuci lu
mea!" Gândeam, că întru în păment 
de rușine, când am aucfiit vorbele 
astea.

„Așa am apucat drumul cătră 
oraș, gâlă, fără merinde, fără un 
ban. Der Dumnezeu e milostiv, când 
e necasul mai mare, atunci este El 
mai aprăpe cu darul și cu mila. Sa. 
Cum eși din sat, mă ajunse o saniă 
gOlă cu doi cai, de gândeai că sbdră. 
Era a unui orășan, care dusese bere 
la noi în sat și amu întorcea g61ă, 
numai fen era în ea.

— „Unde mergi, nevastă?" me 
întrebă el stând lângă mine în loc.

— „La oraș ași merge, jupâne; 
mi-așl căta loc de slujit".

— «Hai în sanie!"
„Și mă șuii în sanie și mă bă- 

gaiu în fân cu copilul și mă înveli 
orășanul cu țolurile cailor și nici 
n’am simțit frigul, ba bietul băiat a 
chiar adurmit în fen. Pe înserate 
eram în oraș. Bunul orășan mă oprii 
peste nopte la el, ne. dete cină și ne 
făcu pat de paie jos și ne dete haine 
de acoperit. Eram par’că pe altă 
lume, voiâsă și încrezută, că Dum- 
necjeu e cu mine.

„Tot orășanul și boresa lui mă 
îndreptară și unde se capăt loc de 
slujit. „Uite", fiise boresa lui, „noi 
ducem lapte la o ddmnă bătrână, e 
numai ea cu o fată mută, ce are. 
Servitorea, care a avut’o, nu-i mai 
trebue, că-i ulicariță, umblă la jo
curi, și când o trimite undeva, se 

voesce așteptându-o. O se vorbesc, 
pote te-a lua cu copil cu tot; vefii 
bine, fiind-că ai și copil și la acela 
încă-i trebue hrană, cu atâta îți va 
fi simbria mai mică".

— „Slujesc", îi răspunseiu, „pe 
o simbria cât de mică, numai copi
lul se fiă cu mine".

„Și vorbi muierea orășanului cu 
domna aceea, încă în aceea dimi- 
neță, când îi duse laptele, și dâmna 
porunci se merg se mă vadă și se 
ne tocmim. Eu am mers cu copil cu 
tot și din minuta aceea altul mai 
mult n’am eșit din casa ei. Opt ani 
de cj.ile am slujit’o acâlea în oraș. 
La început mi-a dat plată puțină, 
că de multă nici nu eram vrednică, 
că nu sciam nimic; după aceea mi-a 
dat mai multișâră, er după ce me 
deprinsei cu obiceiurile domnesc!, 
după ce sci-am fierbe mâncări cum 
mă învăță ea, după ce sciam spăla 
și călca cu fierul, îmi dete simbriă 
și mai mare, pe lângă ce îmi dau 

voiă să țin copilul la mine. Așa 
prinse copilul a umbla la școlă, fru
mușel era, minte bună ia dat Dumne- 
4eu de învăța atât de bine, cât la 
toți le era drag de el. Stăpânele 
mele atâta îl îndrăgiră, încât îi cji- 
ceau „copilul nostru" și-i dau bani 
de cărți și-i făceau haine din al lor, 
să-mi pot păstra simbria pentru cjile 
negre".

„Câțl-va ani nu mă întâlnii cu 
neamurile, că eu din casa stăpâne
lor nu eșiam, numai când mă trimi
teau dumnialor undeva. Dâr odată, 
când mergeam la piață să cumpăr 
una alta, luasem și copilul să-mi 
ajute la corfă. Atunci mă întâlni cu 
socru și-mi ceru copilul să-l părte la 
capre. Eu așa m’am mâniat pe el, 
de în mijlocul piațului ’i-am cps: 
când era mic și neajutorat, nu l’ai 
primit nici pe 2—3 fiile, acum l’ai 
luă să te slujesc! cu el, dâr culcă-te 
p’acea urechiă!

„Când era băiatul de vre-o 13 
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didatul „partidei poporala", căci organele 
guvernului li-s’au pus în eale și i-au oprit, 
eșa cjioând, ou de-a sila de" a-șl da votul 
pentru oine ar fi voit.

S’au petreout scandale, ca și cari nu
mai sub stăpânirea unui “guvern ungureao 
se mai pot întâmpla. Cele ce le spun foile 
oposiționale unguresol în privința aoâsta 
sunt adevărate posne. Au fost duși la lo
cul de alegere 160 de gendarml, cari au 
făcut acolo tâte năsdrăvăniile. Pe-o parte 
dintre alegătorii „partidei poporale" nici 
nu i-au lăsat să între în sat, altora nu 
li-s’au dat certificatele de lipsă; multi dintre 
ei Intrând la looul de votare, au fost scoși 
afară pe-o altă ușă, fără de-a pută ajunge 
Ja urnă; 600 de alegători au fost ținuți 
afară în frig de diminâța pănă sera la 10 
■ore, fără a fi lăsațl să voteze; preoții, 
fiind-oă sunt de „partida poporală", au fost 
vătămațl și batjoourițl în mod grobian, unii 
din ei au fost prinși și închiși din partea 
gendsrmilor; chiar și preoții, cari atunci um
blau cu crucea, fiind Bobotăza catolicilor, au 
fost luațl între baionete și astfel umblau cu 
crucea dela o casă la alta, numai ca nu 
cumva aceștia să potă da un sfat bun po
porului. Pentru deputatul guvernamental, 
din contră, au putut să voteze în cea mai 
mare libertate toți oâțl au voit; chiar și 
în numele celor morțl ori absenți au fost 
lăsațl să voteze alții.

AoeBtor și altor ilegalități guverna
mentale este a se mulțămi, cum spun foile 
oposiționale, că dintre 1619 alegători, oâțl se 
aflau în acel cerc la 28 Oct. 1896, numai 
591 au putut se voteze. Dintre aoeștia 377 
au votat pentru candidatul guvernamental, 
er 220 pentru candidatul „partidei popo
rale". Sub impresiunea oelor petreoute la 
Cieea publică „Alkotmâny" articulul, pe 
cere-1 reproducom la alt loc al numărului 
nostru de adl.

0 pastorală a Episcopului Mețianu.
Prea Sânția Sa părintele Epis- 

scop dela Arad loan Mețianu a adre
sat cu ocasiunea S-lor sărbători o 
pastorală cătră clerul și poporul epar- 
chial. Fiind acostă pastorală plină 
de povețe părintesc!, atât de bine 
venite poporului nostru, reproducem 
din ea următorele:

A venit Domnul nostru Isus Christos 
să ne spună, că cel mai puternic mijloc de 
a ne apropia de acea fericită stare, este 
lumina cunoscinței, pe care ni-o amintesce 
și tropariul acestor s. sărbători, dicend: 
„nascerea Ta Christose Dumnezeul nostru, ră
sărit’a lumii lumina cunoștința*. A venit să 
ne spună, că numai prin acea lumină pu
tem ajunge atât la cunoscința unui advărat 
Dumnecleu, și a mărețului nostru scop; cât 
și la alegerea și folosirea mijlocelor, și la 
delăturarea pedecilor, ce ni-ar sta în cale; 
a venit să ne spună, că acea lumină se 
pâte ajunge numai prin învățătură și cultură, 
prin Biserică și Șcdlă; adecă: prin desvol- 

tarea tât mai mult' â puterilor sufletescl 
tot spre mai multă desăvârșire, după disa 
s. evangelii: (Matheiu 5, 48\ „fiți desăvârșiți 
precum este și Tatăl vostru cel din Ceriurl*.

Pentru asemenea mari descoperiri, și 
pentru neprețuitele mari daruri și folâse, 
ce le aduse venirea Domnului pe pământ, 
atât acea venire, cât și diua dePastădl, ce 
ni-o amintesce, a fost, este și va fi pururea 
de cea mai mare însemnătate și 'bucuriă. 
De aceea s’a și bucurat, încă atunci la nas- 
cerea Domnului, de o potrivă ângerii în 
ceriu și omenii pe pământ, cântând: „ Mă
rire întru cei de sus lui Dumnedeu și pre pă
mânt pace, și intre omeni bunăvoire*. De aceea 
s’a arătat și stâua cea neobicinuită; de 
aceea au alergat și filosofii la închinăciunea 
Domnului; și tot de aceea ne bucurăm și 
noi astădl, iubiților, dimpreună cu toți 
creștinii de pe fața pământului^

Ași dori din suflet iubiților, ca și voi 
să vă apropiatl tot mai mult de scopul 
arătat, și așa tot mai mult să vă și bucu
rați în Domnul, nu numai în aceste s. săr
bători, ci și în celelalte dile ale vieții vos- 
tre; dâr fiind-că atât scopul, cât și bucu
ria, se pot ajunge, precum am amintit, nu
mai prin minte luminată, și prin învățătura 
cerută de timpul în care trăim, care durere, 
lipsesce multora dintre ai noștri: prevăd 
erășl cu durere, că mulți din ai noștri nu 
vor avă parte de adevărată bucuriă, pănă când 
nu vor îmbrățișa în măsură tot mai mare în
vățătura și lumina, mai ales cu fiii și fiicele lor.

Pentru a vă încredința despre acesta, 
nu vă voia aduce dovedi, multora pote ne
cunoscute ; ci voia clic© sâ priviți la omenii 
cei cu bunăstare, cei cu vadă și onore, din 
jurul vostru, ca să vedeți, că și aceia lucră 
tot numai cu două mâni, și dâoă totuși se 
împărtășesc de mai multă bucuriă, causa 
este: că ei au mai multă învățătură și lu
mină, că ei nu văd, nu-șl întocmesc, și 
nu-șî conduc lucrurile, numai după cei doi 
ochi trupeșei, cari pot înșela; ci și după 
ochii minții și ai sufletului lor, cari nu în- 
șală nici-odată.

Seu cu alte cuvinte, că fiind ei mai 
luminați, îșl sciu alege și folosi bine mij- 
lâcele, precum și a depărta pedecile ce ar 
sta în calea binelui și fericirei lor, și sciu 
conduce mai bine și mai înțelepțesce tre- 
bile lor; sciu lucra cele bune și folositore, 
ferindu-se de cele rele și păgubitore.

Pentru ca însă să vedeți încâtva și 
tristele urmări ale nesciinței, nu vă voitt. 
spune, cum mulți dintre ai noștri din avuțl 
au devenit săraci, din âmenl văduți au de
venit nesocotiți, din stăpâni au devenit 
slugi: ci vă voiii aminti, iubiților, ceea ce 
și vedeți în tote dilele, cum la mulți dintre 
ai noștri, tot numai din lipsa de învățătură, 
s’au mai încuibat și nisce rele stricăciose 
și păgubitore, ce nu se prea văd și la alții 
și mai ales și la străini. Dintre cari rele 
la acesta ocasiune, voiii atinge, pe scurt, 
numai două și anume luesul și beți».

Luesul sâu pofta de a purta haine seu 
îmbrăcăminte scumpă cumpărată pe bani 
grei, este o slăbiciune tare lățită în unele 

părți, mai ales între femeile poporului 
nostru.

Luesul este o slăbiciune, care sără- 
cesce și ruinăză pe mulți dintre omenii noș
tri, pricinuesce traiîî rău între căsătoriți, 
împingându-i la multe fapte rele și urîte. 
Ba de multe-orl și la ’ stricarea căsătoriei.

In loc ca âmenii, în timpuri bune, să 
adune câte-va și pentru dile grele, prin 
slăbiciunea de a purta haine scumpe cei 
mai mulți îșl pierd averile, casele și pă
mânturile părintescl, și din âmenl cu bună 
stare, ajung așa fiicând pe drumuri. Deci 
cum s’ar și pute bucura asemenea âmenl, 
ajunși la așa stare tristă și durerâsă, mai 
mai ales sciind, că ei înși-și pârtă vina 
acelor rele; dâr cum ne-am putâ bucura și 
noi ceilalți, vădând starea cea tristă a unora 
dintre ai noștri.

In dilele părinților noștri nu cunos- 
ceau omenii atari slăbiciuni. Bărbații dim-' 
preună cu soțiile și pruncii lor purtau haine 
mai modeste, lucrate în casele lor; ba încă 
mai și vindeau din lucrul soțiilor lor. Băr
bații erau făloșl pe hainele lucrate de so
țiile lor, precum și pruncii de hainele fă
cute de mama lor.

Atunci mai tâte femeile erau adevă
rată cunună a bărbaților, precum le des
crie și înțeleptul Solomon, dicând : „Muierea 
bărbată e mai scumpă decât petrile cele de 
mult pteț, lucreză bărbatului său lucruri bune; 
mânile sale le întinde spre cele de folos; și 
cățele sale. le întăresce la fus, toți ai casei ei 
sunt îmbrăcațl de mânile ei, și [pentru acăsta 
cinstiți între omeni și în adunări*. Astădl 
însă durere, o mare parte din femei nu-șl 
mai fac haine nici lor, nici bărbaților, nici 
.pruncilor lor; ei boltașii sâu neguțătorii 
îmbracă aprope pe toți cei din casă; pe 
bani scumpi, câștigați cu grea sudore. Și 
fiind-că de multe-orl, omenii nu le pot și 
plăti; așa mare parte se fac pe datorii se 
întabulâză pe pământurile și casele âmeni- 
lor, âr dâoă datoria nu se plătesce la timp 
acele pământuri și case se bat la tobă, și 
stăpânul lor de mai ’nainte rămâne cu so
ția și pruncii pe drumuri.

Dâr apoi chiar și dâoă casele și pă
mânturile n’ar ajunge la tobă, de loc ce 
se întabulâză datorii pe ele, acelea nu mai 
sunt ale vechilor proprietari; ci ale credi
torilor, cari s’au intabulat pe ele, âr vechii 
stăpâni devin numai arendatori ai pămân
turilor și ai caselor lor, având a plăti ce
lui Intabulat în tot anul o anumită sumă 
de bani. Astfel acei omeni n’au nici case, 
nici pământuri; dâr nici măcar haine; căci 
hainele cumpărate pe datoriă, fiind neplă
tite, nu sunt ale lor, ci ale celui ce le-a 
vândut, și așa cel ce pârtă haine cumpă
rate pe datoriă, portă așa dicând haina 
altuia.

Etă, iubiților, în puține cuvinte tris
tele urmări ale luesului. Tot asemenea se 
pote dice și despre bețiă, și încă în mă
sură mai mare, căci din bețiă provin încă 
și mai multe rele. Și apoi ea mai ruinâză 
și sănătatea omenilor.

Deci vă întreb pe voi, nu este așa? 

âr dâoă așa este, âre acei frați ai noștri, 
cari sunt molipsiți de acele rele, să nu 
vadă, cum îi prăpădesc; cum îi duc la cea 
mai grozavă serăciă, și să nu aibă atâta 
înțelepciune ca să fugă de acele rele?

Care om înțelept, vădând aoâsta, nu 
s’ar părăsi de asemenea rele, care om ar 
fi atât de dușman șie-șl și familiei sale?

Deci dâcă voițl, iubiților, să aveți 
parte de bucuriă, atât în decursul acestor 
s. sărbători, cât și în decursul vieții vâs- 
tre, — și cine n’ar voi acâsta? — decă 
voițl a înainta, din di în di tot la mai 
multă bunăstare, vadă și onâre, cuprinfiând 
loc tot mai de frunte între omeni și ținând 
pas cu celelalte popore: ascultați sfatul 
meu părintesc și îmbrățișați tot mai mult 
învățătura și lumina, căci numai cu ajuto
rul învățăturii și al luminii vă veți sci feri 
de rele, și veți sci urma cele bune. Numai 
prin învățătură și lumină, prin luminarea 
ochilor minții și ai sufletului, în măsură 
tot mai mare, veți sci întocmi și conduce 
bine și înțelepțesce afacerile vostre, alegând 
și făcând cele bune și lăpădând cele rele 
și păgubitore, precum fac toți âmenii cei 
înțelepți.

Tot numai luminându-vă veți înțelege, 
că este păcat răsbunătoriu a cheltui cu 
ușurință munca și sudârea vostră pe lu
cruri netrebnice, cum este și luesul și bău
tura peste măsură, fără de care puteți fi; 
precând din contră; prisosul aceleia ar tre
bui să-l cruțați pentru dile grele.

Dâr fiind-că la tâte acestea, pe lângă 
voința omului, se mai cere și ajutorul cel 
puternic al lui Dumnedeu: țineți din tote 
puterile la sfânta lui religiune, ca să și do
bândiți acel ajutor, și ca tâte lucrările vos
tre să fiă însoțite de darul și binecuvân
tarea lui Dumnedeu, țineți din tot sufletul 
și la datinele religiunii străbune, ca să 
aveți și binecuvântarea ferioiților voștri 
părinți.

L i i e r a hs r1 ă.

Enciclopedia Română. Acum a apărut 
faso. II din Enciclopedia Română 
editată sub auspiciile și din însărcinarea „A- 
sociațiunii Transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului român de Dr. 
Corneliu Diaconovich, prim-secretarul Aeo- 
oiațiunii — 1 fascicol fl, 1. — pentru Ro
mânia Lsi 2.50

Acest dicționar enciclopedic se lu
creză de aprope 200 de autori distinși și 
apare în editura librăriei W. Krafft în Si- 
biiu, în estensiuue de cel puțin 2 tomuri de 
câte 60 cole de tipar, cu numerose ilus- 
tratiunl și harțe. Publicarea se faoe în fas
cicole de câte 6 cole, 10 fascioole formezi 
1 tom. Easoioolele apar în intervale de 6 
săptămâni. Abonamentele se pot faoe: la edi
torul W. Kraffc în Sibiiu, și la tâte libră
riile. Abonamentele obligă la procurarea 
opului întreg și se pot face pe lângă achi
tarea anticipativă a prețului cel puțin pen
tru câte un fasoiool, ori pentru cete un 
tom. Abonaț'.i primesc fasoicolele franco.

anl, voii se-1 dau la un cojocar se-1 
învețe cojocăria, der de-o parte Tran
dafir nu se prea învoia, er de altă 
parte dascălii lui atâta-mi tot cete- 
rară se-1 las la șcâlă, că învață bine, 
că s’a alege om mare din el, pănă 
în urmă me învoii, cu atât mai vâr
tos, că și stăpâna mea fiicea 3®-l 
las la șcâlă.

„La anul după aceea veni la 
noi un domn mare, frate al dâmnei. 
A stat la noi vre-o dâue septemâni. 
Er când a plecat m’a întrebat, că 
n’ași fi învoită se merg cu dâmna 
la dumnialui, la Viena? Stăpâna încă 
me chiămâ, er eu mă vorbii cu 
Trandafir. El, vefil bine, sta se sară 
’n pod de bucuria, că pote merge la 
Viena. Așa mă învoii și de-odată cu 
tâmna, stăpâna mea vendii casa din 
oraș și ce avea pe lângă casă, și 
ne-am pachetat și am mers la Viena. 
La anul după aceea dâmna a murit, 
dâr eu am stat tot Ja fratele ddmnii 
cu domnișora cea mută și cu Tran

dafir, păoă a gătat tâte șcâlele. Astă- 
veră, când a căpătat diploma, a spus 
domnului, că el o se cerce dâră va 
căpăta loc aici în Ardeal. Domnul 
’i-a spus, că de nu capătă în Ardea), 
o să-i umble el de rând să capete 
acolo aprope de Viena. Der a dat 
Dumnezeu și și-a căpetat loc... . De 
aci înainte, draga mea, șeii povesteai

— „Vai, că prin multe ai tre
cut, mamă!“

— „Așa trece omul, trăind în 
lume; der 6re pe ce vreme trăim?"

— „Sunt nâuă și trei pătrare... 
En’ ascultă și d-ta, mamă, par’că 
aud clopoței?!".

— „Va fi Trandafiir". . . .

— „Dună sera... der ce-i ? N’ați 
mers la petrecere?"

— „Cum? fără tine?"
— „De vreți, putem merge. Eu 

sunt gata și sunt voios, că a scăpat 

muierea și are un voinic de fecior 
ca un turc"....

Peste un pătrar de âră întră în 
sala cea mare a oepetăriei o damă 
mai bătrână, o damă tinără și un 
domn înalt, spătos, frumos.

— „Se trăescă doctorul!" ră
sună sala.

— „Și domnele?" răsună a două 
âră.

— „Vei fi pedepsit, doctore", 
fiise primarul, că vii prea târfiiu. 
Sunt fiece și mai bine.

— „Mai ai un ceas și trei pă
trare din anul cel vechia ; păn’ atunci 
putem trage un chef cătunesc".......

Și petrecerea se continuă ani
mată păn’ la miedul nopții. Atunci 
îngropară anul cel vechiei; doctorul, 
ca ginere de protopop, se făcu popă 
și-l îngropă, dâr primarul îi fiise: 
„Păn’ acum sciam, că doctorii nu
mai omoră, der îngropăciunile sunt 
păstrate, pentru preoți".

Er protopopul, ca om cunoscă

tor de scripturi, răspunse: „Iu timp 
de lipsă tot omul pote boteza și în
gropa".

Așa-șî petrecura atunci bravii 
locuitori din Frumosaîn ajunul anu
lui nou; cum vor fi făcând acum, 
nu sciu; un lucru înse sciu, că mama 
doctorului Trandafir e cea mai fe
ricită mamă, er Trandafir cel mai 
recunoscător băiat cătră mama sa.

Poporul din Frumâsa fiice: Doc
tor ca al nostru nu cred se mai fia 
pe podul pământului. Er despre 
domne fiice: Dâmnele par’că numai 
din zăhar sunt făcute, așa umblă de 
cu trebă bună cu âmenii, ce le calcă 
casa. Dâmna ouosalia în fiă-care seră 
de anul nou, râgă pe sâcră-sa să-i 
spună povestea ei, se o audă și copii. 
Și ea li-o spune, er cei ce o ascultă 
plâng când aud necașurile ei și se 
bucură când ved, că Dumnefieu a 
scăpat’© la bine.

I. P. R.
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Ca expedierea să nu sufere nici o întâr- 
dip.re, prețul fascicolului următor este a se 
achita cel mult în 30 de cjil® după primi
rea celui premergător. Pentru înlesnirea 
solvim abonamentului se pun la disposiția 
On. abouențl din Ungaria bilete de plată 
de ale cassei de păstrare poștale. Pentru a 
evita eventuale erori se cere, ca cu ooasiu- 
nea trimiterii prețului de abonament să se 
noteze pe cupon N.-rul eflător pe învălișul 
în care se trimit fasoicolele Enciclopediei 
Rom. D-nii abonențl sunt rugați — în in
teresul lor propriu — a anunța la timp 
eventuale schimbări de locuințe (adrese). 
După terminarea publicărei opul se va vin
de în librării cu un preț ridicat. Deposit 
general pentru România la librăria Carol 
Muller în BucurescI (Calea Victoriei 53).

*
Tabele de părete. Suntem rugați a 

publica următorul avis: Pentru orientarea 
d-lor abonențl si ca răspuns d-lor colegi, 
ce-mi fac întrebări, cu onora răspund, oă 
„Tabelele de părete44, 14 N-re sunt gata, 
eelelalte 4 sunt acum în lucrare. Așa, în 
curând, după oe vor fi complete (18) le voi 
espeda celor ce au trimis prețul la adresă, 
Ar’ celorlalți ou reoepere poștală (rambursă) 
Lucrarea este forte succeasă. Pentru șco- 
iele săraoe avem abonate 46 esempiare. La 
timpul său îmi voi țină de datorie a face 
cunosout Ou. public numele tji adresa ge
neroșilor dăruitorl și amici ai șcdlei. Lipova 
29 Decemvre 1896. lean Tuducescu, învă
țător.

Internatul pentru studenții români 
în Cernăuți.J

— Lux in rebus. —
Din Bucovina, Dec. 1896.

Se scie acuma pretutindenea între 
Români, că în Cernăuț s’a înființat un in
ternat, în care să se crâscă copiii sermanl 
în spiritul nației și în frica Domnului.

O astfel de instituțiune măreță în 
acestă țeră, atât de espusă potopului Ga- 
ronei — năvălirilor aprige, nimicitdre, de- 
văstătore ale inimicilor noștri seculari — e 
necesară ca lumina ochiului. Precum fiă- 
care om nu pote trăi fără de aer, așa și 
noi nu putem esista fără de un gimnasiu 
român în capitala țărei, der dedre-ce con
locuitorii semitici, poloni, mazuri, etc., pri
pășiți printre noi de vre-o câțl-va ani; 
dedre-ce — die — acești venetici hrăniți 
la sînul nostru s’au opus înființării unei 
atare scoli dorite de întrâga românime, 
cel puțin un internat pentru copiii noștri 
a fost neapărat necesar. El e aceea pen
tru noi, ce-i pânea de tdte dilele pentru 
trupul nostru. Fără de un internat, care să 
fiă scutul copiilor noștri, noi Românii din 
țera mândră — a fagilor am fi de sigur 
înghițițl de potopul cel mare și cotropitor 
al Garonei, de care catastrofă fatală să ne 
ferâscă Dumnedeu!...

De aceea omenii noștri, cei bine
voitori, iubitori de nație, de credința or
todoxă și de limba maternă, cei cu pri
viri mai înalte, mai largi și cu minte 
ageră, vădend, că a ajuns mucul la deget 
și cuțitul la gât, s’au pus pe lucru, au îm
părțit liste pentru facerea de colecte în 
bani în tdte părțile, au ridicat un țipet de 
durere și de desperare, apelând la marini- 
mositatea și bunătatea fiă-cărui Român, 
ca să contribue cu drag și multă aplecare 
pe cât se pote de mult pentru realisarea 
acestui scop sublim.

Au și contribuit mulțl pentru a- 
cest scop dela început și pănă acuma și 
resultatul e îmbucurător, după cum să vede 
mai din fiă-care număr al „Gazetei Buco
vinei44. Internatul e acuma o faptă împlinită 
numai întreb, bre o semă nu puteau să 
dea pentru acestă întreprindere, salutară 
mai mult, decât au dat? Ore părintele 
Bacinschi din IlișeștI, care are vre-o 
32 de fălci de loc — sesie — și avere 
proprie destul de mare, strînsă tot între 
Români, n’ar fi putut da mai mult de 5 fi ? 
Ce model pote se fiă d-sa în privința 
acbsta ca protopresviter al ținutului său 
pentru preoții săi supuși și pentru coope
ratorii, cei ce n’au nici casă, nici sesie, 
nici salar mai mare, decât al unui diur

nist? Se vede, cât de tare îl trage inima 
pe Rus pentru luminarea Românului; cu 
tbte acestea pânea moldovenescă e bună: 
ea e dulce, nu-i așa ?...

Tot așa de marinimoșl au fost și pa- 
rochii: Constantin Sbiera din Șiret și N. 
Cărăuș din Ciudeiii! Eu nu le pot acestor 
domni cu dare de gnână alta spune, de
cât, că le gratulez: să le fiă de bine. Se 
vede, că ei au simț pentru nație : eu unul 
în locul lor m’așî ascunde și nu m’așl 
arăta mai mult nici prin oraș, nici prin 
sat, căci e alt-ceva, când n’are omul de 
unde da. D-le Sbiera! ai dat ceva, însă 
atâta au dat și unii cooperatori, deși îs ca 
vai de ei.. .

Mai ascultați ceva, mai ascultați! 
parochul Hostiuc, ml-se pare, că cel din 
Gamenca, după cât am audit, să fi dat 
numai un (1) florin. Dâcă-i așa, atunci să 
scițl, că acest domn nu mă mai vede în 
viâța sa ca ospe pe la casa d-sale. . . . Gât 
să dee atunci cantorii bisericescl, cari, ca 
și cooperatorii, au devenit în privința sără
ciei proverbiali ? ... Și unii din diregătorii 
noștri ar pute contribui ceva mai mult 
pentru internat. Adese-ori cheltuesc o 
sămă din ei .10 pănă la 20 fl. pote chiar 
într’o sără -acolo, unde n’ar trebui să o 
facă acesta; deci bre n’ar pute să sacrifice 
și ei ceva mai mult pentru altarul nației ? 
pote nu-i drept?

Puțină bucuria mi-au făcut și d-nii 
învățători superiori Ieșan din Câmpulung 
și G. Braha din Ciudeiîî; tot așa și mulțl 
alțl învățători mai ales de pe la sate...

Ospetărescn.

Convocarea Secțiunei Predea! a Ligei.
1896 Decemvre 24.

Membrilor Secțiunei Predeal a 
Ligei li-s’a adresat următârea con
vocare :

Domnule membru,
Comitetul central esecutiv al Ligei 

Culturale vă aduce la cunoscință, că a luat 
hotărirea de a convoca un congres extra
ordinar în diua de 12 Ianuarie 1897 în 
scopul restabilirei bunei înțelegeri în sînul 
Ligei. Cu onore deci vă rugăm, să bine
voiți a lua parte la Adunarea generală extra
ordinară a secțiunei nostre, care se va țină 
Mercurl 8 Ianuarie 1897 ora 5—7’/2 p. m. în 
localul Primăriei (Azuga).

La ordinea dilei: alegerea a doi de
legați, cari să represinte secțiunea nostră 
la Congres.

Având în vedere situația escepțională 
a Ligei, precum și scopul pentru care se 
face convocarea Congresului; avend în ve
dere, că secțiunea nostră este în rândul 
cel dintâiu în țeră, și ca atare sunteți 
chiămațl să alegeți pe delegați, cari să re
presinte și de astă-dată secțiunea nostră 
cu demnitate basațl fiind pe patriotismul 
D-V., sperăm, d-le Membru, că veți bine
voi de a lua parte la acestă adunare ge
nerală extra-ordinară.

NB. Conform art. 13 din statute, 
Membri, cari nu vor fi achitat cotisațiunile 
pe trimestrul precedat adunării generale, 
nu pot lua parte nici la ședință, nici la 
vot.

Primiți frățescile noste salutări.
Archimandrit Diomsie, D. Răpegnu, 

președinte. secretar.

Producțium și petreceri.
Reuniunea română de cântări și musică 

din Oravița mont, arangieză în săra de Sân- 
Vasiiu, Marți în 31 Decemvre v. 1896 în 
sala hotelului „Corona ung.44 din Oravița 
mont, o producțiune cu următorul

Program: 1) G. Dima: „Mama lui 
Stefan cel mare44, baladă de D. Bolinti- 
nean pentru cor miest, soli (sopran d-șora 
Ana Copie și bariton d-1 Mic. Baiaș) și 
piano. 2) Ed. Wachmann: „Pe lac44, cor 
bărb. 3) J. Costescu: „Doină die44, cor 
bărb. 4) *: „La isvor44, cor miest. 5) Men
delssohn: „Corona Moldovei14, cor bărb. 
6) C. Porumbescu: „La malurile Prutului14, 
vals pentru cor bărb. — urmeză joc. In
trarea de personă pentru membrii reuniu

nii și familia lor 50 cr., er pentru nemem
bri 70 or. începutul la 8 bre săra.

*
Plugarii din Bocșa-montană învită la 

producțiunea musico-teatrală, ce se va. țină 
în 1 (13) Ianuarie 1897 în sala „Ospătăriei 
mari de-acolo14. Intrarea de persbnă 60 or. 
începutul 7% ore sera. Pentru comitet: 
George Vuc, președinte; Trifon Jeba, cas- 
sariu; Petru Mărian, Const. Ciula, notari; 
Ioan Vuc, George Pervu, controlori. Veni
tul curat e destinat pentru facerea unei 
bine teatrale. Oferte marinimose — la 
adresa D-lui Petru Verdeu, jude corn. — 
se primesc cu mulțămită și se chitâză în 
public.

Programul: 1) „Dorul înstrăinatului14, 
cor bărbătesc de I. Vidu. 2) „Avinte și 
Pepelea14 de V. Alexandri, predat de Const, 
Ciulă, Petru Tina și Iconia Eneșel. 3) 
„M’aș mărita44, cor mixt de Timotăifi Po- 
poviciti. 4) „Nunta țărănâscă44 de V. Ale
xandri, representată prin: Const. Novac, 
Petru Vârdău Moise, Ioan Sperneac Băros, 
Simion Jeba, Nasta Jeba, Ioan Once Micii, 
Iova Jura, Petru Vârdău. — 5) „Taci bar
bate44 cor mixt de loan Vidu. După pro
ducțiune urmâză jocul, cu capela musicală 
din Bocșa-montană.

*
Concertul diletanților români din Ha

țeg, în favorul înfrumsețării promenadei, 
se va da Marți sera de Silvestru: 31 De
cemvre v. 1896 în sala hotelului „Mielul 
de aur44.

Program'. 1) „Ouverture Freischutz44, 
p. patru mâni de Weber. Eșec, de D-nele 
Octavia Barițiu și Victoria Popovicl. 2) „Re
verie russe44, p. vîoră și pian de J. Schlos
ser. Esec. de D-1 Cornel Popovicl și D-na 
Octavia Barițiu. 3) „Visul44, cântec pentru 
voce și pian de Gozlan. Eșec, de D-nele 
Elena Popovicl și Octavia Barițiu. 4) „Va
riations sur une Oir favorit Serbes44, pen
tru pian, solo. Esecutat de D-șora Emilia 
Roman. 5) a) „Berceuse slave44, pentru vioră 
și pian de F. Neruda b) „La Straniera44, 
pontru vioră și pian de Ch. Danela. Ese- 
cutate de D-șora Ersilia Popovicl și D-na 
Victoria Popovicl. 6) „Barbier de Sevilla44, 
cântec pentru voce și pian de Rossini. 
Esecutat de D-nele Elena Popovicl și Octa
via Barițiu. 7) „Symphonic concert44, trio 
pentru 2 viore și pian de Ch. Danela. Ese
cutat de D-1 Cornel Popovicl, D-șora Ersi
lia Popovicl și D-na Victoria Popovicl. — 
Tablou viu: representarea Anului-Nou. în
ceputul la 8 bre sera. Suprasolvirile se 
primesc cu mulțămită și se vor publica 
prin diare. Prețul locurilor: Locul I. 1 
fl.; locul II. 70 cr.; locul III. 40 cr.; Par
ter 30 cr. După concert, dans.

*
Tinerimea română din Cristian, lângă 

Brașov va arangia în săra dilei de 1 Ia
nuarie (Anul nou). O petrecere cu dans în 
sala hotelului „Pomul verde44. In pausă se 
va juca „Câlușerul11 și „Bătuta*. Intrarea 
60 cr. Venitul curat este destinat pentru 
înființarea unei biblioteci poporale.

Microbii din gură.

Tare mulțl microbi se află în 
gura fiă-cărui om. Un doftor tran
ces a găsit în gura unui om sănă
tos 19 feluri de microbi. Și în mi
crobii din gură sunt de multe-ori 
unii din cei mai primejdioșî, bună- 
6ră microbii difteriei, ai oftioei și 
alții. Tot între microbii din gură se 
află și microbii aceia, ce ne gău
resc și ne strică dinții și măselele, 
așa încât gura nostră este un ade
vărat ascunȚiȘ pentru mulțime de 
ucigași și bandiți, cari pândesc nu
mai prilegiul, ca să ne scurteze c|i" 
lele. Dămne, și când gândesc!, că 
unii omeni nu-ș! spală gura cu anii, 
încât duhârea din gurile lor o sim
țesc! mai rău decât puterea unu- 
hoit, și când mai gândesc!, că mă- 
tușl, or! uncheșl, or! nănași, or! lei 
lie! cu guri de aceste pline de ciuma 

tuturor bălelor, sărută copilași mi" 
cuț! în buze și-i umblu de bălele lor 
cele pline de microbi, atunci 4eu na 
scii ce să mai 4'd-

Nu lăsațl, părinților, car! aveți 
copii, nu lăsațl pe nici un om să 
vă sărute copiii în gură, și nici voi 
să nu vă sărutați copiii în gură, 
decă gurile nu vi’s spălate și cu
rate ! In gurile cele pline de spur
căciuni ale multor omeni se află, 
după cum am spus,, microbii difte
riei, ai ofticei și alți microbi pri- 
mejdioși, și de multe-ori se păte în
tâmpla, că o mătușă cu gura spurcată 
de microbi sărutându-1 în buze pe- 
micul ei nepoțel, îi bagă nepoțelului 
veninul morții în trup.

Și ca să nu se mai afle ămeni 
de ai noștri cu guri atât de pline 
de duhori și spurcăciuni de microbi,, 
noi dam de grijă fiă-căruia, ca să-și 
spele gura cu apă curată ameste
cată cu sare sâu cu oțet în tdtă 
4iua dimineța când se spală pe mâni 
și pe obraz, apoi după fiă-care mân
care și sera înainte de culcat. Mi
crobii cei mulțl din gură se plo
desc mai ales din rămășițele mân
cărilor ce rămân pe dinți și printre 
dinți și măsele. Putre4ind acolo ră
mășițele acele, dintr’însele se fac 
cuiburi întregi de microbi. Ga să nu să 
întâmple acesta, gura trebue s’o spă
lăm după fiă-care mâncare, așa în
cât să nu rămâe într’însa nici o ră
mășiță de mâncare. Sunt prin cele 
dugheni nisce periuțe anume de spă
lat dinții, și n’ar fi lucru mare, decă 
âmeni de ai noștri ar da 20 ori 30 
cruceri pe o periuță de acele, ca 
să-și ție gurile curate.

Mai dăm de grijă, că părinții, 
cari au eopii, să-și deprindă copiii de 
mici a-și clăti ceriul gurei în totă 
dimineța cu apă amestecată cu sare 
seu cu oțet, pentru ca microbii fug 
de acrâlă și de sare.

Și ar fi bine, ca și părinții preoți 
să ție cuvântări prin biserici despre 
sănătate și despre curățenie, pentru- 
că sănătatea îi comâra cea mai 
scumpă, a omului și preoții sunt da, 
tori să grijescă nu numai de binele 
sufletesc, ci și de cel trupesc al păs
toriților lor. Ore de ce în multe 
sate mor așa de mulțl copii și âmeul 
mai în vârstă, încât de multe-ori 
numerul morților întrece pe cel al 
născuților? Mor de nevoi și de ne
cazuri și de lupta cu sărăcia, der 
mor pe un cap și de aceea, pentru- 
că omenii noștri nu sciu a griji des
tul de bine de curățenia și sănăta
tea lor. „Deșteptarea".

S n o v ă=
Țigauul la popa.

Rătăcesce un Țigan drumul când se- 
întorcea dela oraș, unde se dusese să vândă 
nisce scobe, și abia după mult umblet ne- 
meresce într’un sat tocmai când se înop- 
tase de tot. La marginea satului vede o 
casă mai curățică. Bate la ușe și aude un. 
glas bărbătesc întrebând dinăuntru:

— Gine e acolo ?
— Om bun, răspunde Țiganul.
Stăpânul casei trase zăvorul de di

năuntru, crepâ ușa și se uita să vadă cine e..
— Dă-ml sălaș noptea asta, taica pă- 

rinteo, (că popă era stăpânul casei) că uite 
ham rătăcit satul și ți-oi face și io niscai 
trâbă.

L’a lăsat popa de a intrat în casă.
Țiganul, ’i-a mulțumit și-a întins în

tr’un colț o dulamă ce o avea pe el și s’a 
trântit să se culce.

In vremea asta preotâsa întinse o 
masă... scii d’alea popești, se așâdă cu 
popa și îmbucă....

Țiganul de colo:
— Iii, taică părinteo, ce mai mâncare 

dău!
— Ei, păi Țiganul tot Țigan.... Nu-țl 

ajunge că nu te lăsai să degeri afară, acum
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mai ceri și de mâncare, dise popa, care 
era sgârcit foc.

— Bine parinteo, sărut mâna, nu te 
supăra, că eu nici n’am cerut nici nimic, 
dâr decă e așa, o să fac și eu ce a făcut 
tata când nu i-a dat să mănânce și să cadă 
păcatul asupra dumitale.

Se gândi popa la vorbele Țiganului 
și se cam înfricoșa.... Cine scie ce o fi 
făcut tată-s«u, cugetă popa, o fi schinguit 
pe cineva, l’o fi omorît....... Cine scie!...
Dracu mă puse să-l primesc în casă?... 
Acum mai bine să-i dau să scap de belea.

Ii dădu.
Mânca Țiganul de par’că se băteau 

dece nebuni la gura lui. După ce văcju 
popa, că s’a săturat îl întrebă:

— Ia spune, mei Țigane, ce diceai că 
a făcut tată-tău când a cerut de mâncare 
și nu ’i-a dat ?....

— Ce să facă, cinstite părinte, să
racul ? >.. S’a culcat nemâncat!

(„Foia pentru toți’1).
Dum. St ance scit.

l.ULTE ȘI DE TOATE.
Gan'tierofoa Imper-atuluă Wîihelm al ii.

Greu pote să-și facă cine-va o ideie 
de garderoba împăratului Germaniei Wil
helm al II. Acestă garderobă conține uni
formele tuturor regimentelor din armata 
Prusiană, cu respectivele șepci, căscl, ciu
curi, epolete de mică și mare ținută, săbii, 
chiurase etc. și când dicem tot0 regimen
tele înțelegem: infanteria, artileria, ulanl 
dragonl, chiurasierl, etc. la cari apoi tre- 
bue să adăogăm și marina.

împăratul este proprietar al mai mul
tor regimente: Bavareze, Saxone, Badeze, 
Wurtembergeze, și are prin urmare unifor
mele corăspundătore, cu accesoriile tre- 
buinciose. Este în fine proprietarul seu co
mandantul onorific al mai multor regi
mente străine de infanteria și cavaleriă, 
în Austria, Rusia, Italia, Englitera, Svedia. 
Admirai în marina englesă și svedesă și 
pentru fiă-care regiment are evident uni
forma corăspundătore. Numai uniformele 
străine umple două odăi, ai căror păreți 
sunt garnisiți complect cu dulapuri încăr
cate de uniforme.

Pentru întrebuințarea obicinuită, îm
păratul are uniforma pentru tote ținutele, 
de general și Admirai. Se adaogă apoi hai
nele de venătdre, uniforma de venătore 
nu de mult introduse, uniforma Jacht-Club 
engles și german, hainele civile de iârnă 
și de vară, costume de sport pentru Lawn- 
Tennis etc.; fiă-care din aceste costume 
au pălăriile, mănușile, cișmele, bastonele 
corăspun40tdre; în fine albiturile și cutiile 
cu nasturii de piept și manșete, inele 
etc. etc.

Nu esistă un magazin de haine mili
tare seu civile ca să fiă așa de bine asor
tat ca garderoba împăratului.

îngrijitorul (garderobier numit) are 
mai mulțl subalterni cari se pricep în ale 
croitoriei; aceștia îngrijesc de nasturi și de 
micele reparațiunl de făcut, cari se ob
servă o mare economiă, mai ales în ceea 
ce privesce uniformele. Tunicele împăra
tului sunt prefăcute de 3 — 4 ori, reînoin- 
du-se gulerul epoleții etc. Și cu hainele 
civile se face cât se p6te economiă.

De garderoăa împăratului se țin și 
■decorațiunile. Se aprecieză valorea tuturor 
decorațiunilor la un milion de mărci. In 
călătoria împăratul ia cu sine decorațiunl 
în valăre de 600,000 mărci și sunt aședate 
în anume lădl de metal, sub prevegherea 
unor funcționari speciali dela curte.

*
Tragedia unui filosof.

Un om bătut de sorts voi să-și pună 
capăt vieții sale nenorocbse într’una din 
■cjilele trecute în Viena. Acest om este pro
fesor de filosofiă cu numele Kordesoh, oare 
a voit să se otrăvescă ou morfium, dâr 
nu-i suooese, pentru-oă a fost vădut de alții 
și împiedecat dela fapta înfiorătore.

Astăcjl zace în spital nenorocitul, a 
cărui viață întregă n’a fost deoât chin și 
suferință. Kordesoh a fost un profesor în
vățat. In etate de 30 de ani se însura ou

o fată bogată din Paris, ou care avu 5 
copii. El și-a înființat o tipografia în Mar
burg (Stiria) și aici a edat și a redactat 
mai multe foi. In întreprinderea acesta fu 
fără noroo. După câțl-va ani se întorse 
ârășl sărac în patria sa natală în Laibaoh. 
Nu mult după aoâsta se duse dimpreună 
ou familia sa în lumea nouă (Amerioa) oa 
să-și ceroe norocul.

Timp de șâse ani a petreout în Bra
silia, dâr n’a putut nici să-și câștige avere 
oât de puțină, niol măcar să oapete vr’un 
câștig sigur. Lipsit, amărît și desouragiat 
se reîntorse din Brasilia și veni în Triest.

Abia ajunse pe pământul european 
și din nou îl persecuta sârtea nemilosă. 
Pe stradele Triestnlui trecu un car înoărcat 
cu butoie peste profesorul Kordesoh. A 
fost transportat în spital, unde a suferit 
cele mai mari chinuri timp de 3 ani și de 
13 ori a fost operat. După-oe Kordesoh a 
scăpat din spital, soția sa a dispărut; a 
căutat’o pretutindenea, dâr n’a aflat’o. Copiii 
lui au fost dațl într’un institut de cresoere 
de oătră nisoe dmenl marinimoșl.

Lovitura aoâsta de pe urmă într’atâta 
îl supăra, încât înebuni. Acesta însă nu 
dură mult. După câte-va săptămâni a fost 
eliberat din oasa de nebuni și ou sufletul 
rănit de morte de-aci plecă spre Viena, ca 
să-și caute din nou soția, pe oare n’o putea 
uita. Aoi asemenea nu-șl afla soția și lip
sit de orl-oe ajutor material, oă(ju în des
perare, se hotărî să-și curme firul vieții 
sale și încercă a se otrăvi ou morfium. 
Dela faptul acesta însă a fost reținut. De 
present se află în spital, unde medicii se 
sileso să-l însănătoșeze, ca din nou să-și 
înoepă șirul suferințelor.

Transformare. Ca echivalent ou teo
ria despre sohimbarea valorn noțiunilor, 
sulevată de Nitzsche, se vorbesoe de oât- 
va timp și despre o ’transformar9 în folo
sirea unui important articol de trai dilnio 
oare e recomandat chiar din pertea medi- 
oilor tot mai stăruitor. E vorba, ca între
buințarea cafelei de bdne, strioăoiosă să
nătății, să fiă cât se pote mai restrinsă în- 
locuindu-să ou cafeaua Malz, care conform 
numerâselor cercetări sciențifioe ofere, din 
punct de vedere sanitar, mari avantajii. 
Mișoare, din oe în ce mai întinsă în ches
tiunea acesta datâză din timpul oând printr’o 
invențiune a cunoscutului ehemic Tril
li o h, fost asistent al renumitului profesor 
Pettenkofer din Miinchen reuși, oa printr’un 
estraot din planta de cafea, să se trans
pună cafelei Malz într’un ohip uimitor de 
perfeot, aroma și gustul cafelei de bone. 
Firmei Kathreiner îl revine însă meritul 
de-a fi recunoscut înalta însemnătate a 
acestei invențiunl și de-a fi luat asupră-’șl 
esecutarea în stil mare a metodului lui 
Tnllich. Prin prepararea în fabrici a ca
felei Malz ou gustul oafelei de bbue, cu- 
noeoută în oomerciu sub marca „Cafeaua 
Kneipp“ firma aoesta a devenit întemeie- 
torea unei noue și puternice industrii, oare 
se lățesoe departe peste hotarele Germaniei 
și Austro-Ungariei și acjl și-a aflat ioc în 
nouă mari fabrici, în oele mai depărtate 
puncte ale culturii omenescl.

Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 414.50
Aeții de-ale Băncei austr. de credit. 377.25
Napoleondorl....................................9.52l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.72 y2
London vista....................................119.85
Paris vista ........ 47.50
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.—
Note italiene.............................. 45.40

Mărci germane Cump. —.— Vend.------
Lire turcesol Cump. —.— Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.70 Vend. 101.75

Bursa de Buouresei
din 4 Ianuarie n. 1896,

"V" a 1 o r i D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5°/o Apr.- Oct. 102 y2
Renta amortisabilă .... 5°/0 D îl 1C0.'/,

îl „ (lmpr. 1892 . . . 5% iau.-iul 99.-
„ din 1893 5"/e 99.—

n „ 1894 int. 6 mii. 5°/o Apr.-Oct. 96 */4
n „ (lmpr. de 32. 1/2 mii. n lan,-Iulie 88 7,
n „ (lmpr. de 50 mii. » îl 87.’/2

„ (Imp. de 274 m. 1890 n n n 86-3/4
n „ (Imp. de 45m.1891 4°/o h n 87.’/,
îi „ fim. de 120 iul. 1891 86 71
n „ (im. de90n?il. 1896 4°/o u ji 87?/4

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 67n Mai-Nov. 1013/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 294—
Oblig. comunei BucurespI 1883 5°/a lan.—iul. 95.’/,

Jî „ ,. din 1884 5% Mai-Nov.
„ „ din 1888 &7g lun.-Dec. —

•1 „ ,, din 1890 5°/r, Mai-Nov. 96 —
Scrisuri fonciare rurale . . . &7o lan.-lulie 93.-

f) „ urbane Bucuresci 67(1 —,—
57n n n 95 ’/R

»» „ „ Iași . . S°/o » n 91.%
Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o îî «

V.N.
Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. - , -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1875.
Banca agricolă........................... 560 150 v. 225.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 453.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 » 3t 489.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 315 -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 205.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —...
„Patria4 Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 115.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

H , „ „2 em. u. d. 0 100. « IJ
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei SOI. —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 „/' 1/jO •1 >î
Societ. p. const, de Tramways 20 1| 1»
20 irancl aur —.

SCOMPTUBl:

Prețuri!© cerealelor din piața Brașov.
Din 8 Ianuarie st. n. 1897.

Măsura
seu 

greutate a
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 6
Grâu Ynijlooiu . . 5 80

Jî Grâu mai slab . . 5 50
,» Grâu mesteoat . . 3 80

Sftoarâ frumbsă . . 3 80
H Secară mijlooiă . . 3 70

Orz frumos . < 3 60
n Orz mijlociu . . . 3 30
n Ovăs frumos . . . 2 20
i.j OvSs mijlociu . . 2 —
}» Cucuruz .... 3 30
îj Mălaiu.................... 4 10
> t Mazăre.................... 6 50
îj Linte . . . ■ . 10 —
j» Fasole................... 6 —
n Sămânță de in . . 8 —
H Sămânță de oânepă . 5 —

Cartofi................... — 75
Măz^riche .... — —

1 kilâ Carne de vită . . . — 43
H Carne de porc . . . — 48
•« Carne de berbece . . — —

Ț00 kil. Său de vită prospăt 21 —
Său de vită topit 32 —

Călendanil septexxxaxxsx.
DECEMVRE. are 31 tjile. ANDREA.

Qilele

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

Călend. Iul. v.

29 C. Melania
30 S. m. Anisia.
31 Prunc. 14 mii uci.

1 f Anul nouS Vas.
2 P. Silv. p. Roma
3 Păr. Malaohia
4 Adun. 70 Apot.

Călend. Gregor.

10 Paul erem.
11 Higin
12 Ernest
13 Hilarius
14 M. Felix
15 Maurus
16 Marcellus

iDurssafi 8 ai bcairsaa sSubs Viena
Din 7 Ianuarie 1897.

Renta ung. de aur 4% . . . 
Renta de corone ung. 4% • ■
lmpr. căii. fer. ung. în aur 4y2% 
lmpr. oftil. fer. ung. în argint 4l/20/ 
Oblig, oftil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurl pentru reg. Tisei și Sagedin 
Renta de hârtie austr. . . , 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurl din 1860 .........................
Aeții de ale Băncei austro-ungară.

122.15
99.70 

123.- 
101.30 
120.60
97.40
97.40 

152.— 
138.— 
101.85 
102.- 
122.75 
145.— 
955,—

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Oasa de Depuneri 
Londra . . . .
V iena..........................

57o Paris .... 2%
6% Petersburg . . 4l/a%
&1/, Berlin .... 57o
47o Belgia .... 37,>
4.— Elveția .... 4'/b

Bursa d9 mărfuri din Budapesta.
din 5 Ianuarie n. 1897.

Productsdiv.

Semințe
2 |
- K 
îs 
ft »

Prețul per
100 chilogr.

dela | p&iiâ

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

81
81
81
81
81
81

8.80
8.85
8.80
8.80
8.90

8.85
8.90
8.05
8.85
8.95

Semințe vechi 
oi’î nouă eoinl

o!
■d e

-1 ► « I.

Prețul pcR?
100 chilgi1.

dela pans.

SScară
Orz 
Orz
Orz
Ov.es
Oucurua 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
do vinars 
de bere

bănăț.
alții aoiu

h
n

70-72
60-62
62.64
64.66
33.41

75
78

6.75
4.—
5.10
6.50
5.70

6.80
4.35
5.90
8—
6.2î)

Bern, de ten.

a
03El

ÎS
c
8.

v-H '

iD 

u

c
£

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. do porc

Slănină
n

Seu
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

n

n
Csarft
Spirt

dela Festa 
dela țâră 
avântată 
afumată

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșiă 
rafinat duplu

din Bosnia In buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbesel 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

O ursul

dela pânh

44.-. 52.—
—.— —.—

— • —
35.- 38.—
_ .— —

— —. —
53- 53.50
— •— —. -
47.— 47.50
55.— 56.—
—. - —. —

—

19'50 20.—

......

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Ianuarie 1897.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Camp.
Ruble ruaescl Cump.

9.46 Vend. 9.49
9.43 Vend. 9.46
9.49 Vend. 9.51
5.62 Vend. 5.64

126.- Vând. --O—’

Cursul losurilor privai» 
din b Ianuarie 1897

vinde.
Basilica 6.80 7.20
Credit .... 197.— 198.50
Clary 40 fl. m. c. 
Na vig. pe Dunăre

57.— 58—
139.50 142—

Insbruck .... 26.- 28.--
Krakau .... 26. - 28.—
Laibach .... 21.50 23.75
Buda .... 59.30 60—
Palfiy .... 58.50 59—
Crucea roșie austr. 18 25 19.25

dto ung. . 10.— 10.50
dto ital. . —.— _

Rudolf .... 23 50 24.—
Salm .... 70.50 71.75
Salzburg .... 70.75 —,—
St. Genois 72.— 72 50
Stanislau .... 44.- 46—
Trieitine 4’/27n 100 m. c. 146.— 150—

dto 4yo 50 68.- 72—
Walds,ein 60.— 62.—

dto de 10 franci —.— —,—
Banca h. ung. 4u/n 18.50 19.50

Proprietar:
Redactor responsabil: Sregtspina Mâine».

Nr. 7325-1896

PUBLICAȚIW
Pentru presentarea fasiunilor de dare după 

câștig clasa III și IV după interese de 
capitale, precum și după capitale nasive.

a) Cu jm’iwÎB’e Ba darea de câștig
ciasa 911.

Spre scopul de a măsura darea 
de câștig cl. III pe anul 1897, se 
fac atente tote acele partide, cari 
exercieză vr’un negoț seu întreprin
dere supusă dârei, cu deosebire toți 
neguțătorii, meseriașii, cari au în 
serviciul lor ajutore seu calfe, me
dici, advocați, ingineri, anteprenori 
de zidiri și alte afaceri, cari pe pe
riodul anilor 1897, 1898, 1899 n’au 
fost supuși dărei, se provbcă ca se-șl 
ia în primire imediat blanchetele de 
fasiune, dela oficiul de dare orășe
nesc, pentru a documenta câștigul. 
Aceste blanchete provecjute cu fa- 
siunea recerută în totă regula pen
tru darea de câștig clasa III sunt 
a se preda cel mult pană în 20 Ianua
rie 1897 St. n. la oficiul de dare oră
șenesc.
b) jprivire la darea de câștig

clasa SV.
La care sunt supuși a o plăti 

tbte acele partide, cari au un salar 
fix, pensie, comunele publice, cari 
posed rente, bisericile, societățile și 
amploiații privați, mai departe: diri- 
genții afacerilor, administratori, con
tabili, casieri etc. al căror salar se 
ridică peste 40 fi. lunar, se provdcă 
prin aoâsta sâ-și ridice blanchetele 
dela oficiu de dare orășenesc și pro-
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vecjute cu fasiunea recerută în totă 
regula a-le presenta oficiului de dare 
cel mult pană la 31 Ianuarie n. 1897.

c) privire Ia darea «lupă, inte
rese «le capitale și rente.
Sunt provocate acele partide, 

cari iau dobândă după capitale, ce 
le-au împrumutat, a-șl lua blanche- 
tele respective peutru fasiunea dărei, 
fără întârziere, dela oficiu de dare, 
și după îndrumarea acestuia au se 
le scrie și cel mult pană la 20 Ianua
rie să și le predea oficiului de dare. 
Asemenea și personele, cari au ve
nituri de rente, cum și acei proprie
tari de mori și piue, cari au dat în 
arendă mora, ori piua, sunt îndato
rați a înscrie în blanchetele respec
tive arenda ce o primesc.
d) Cos pa-ivire Ea fasiunea capita

lelor pasive.
Proprietarii de case și de moșie 

ale căror realități sunt încărcate cu 
datorii, au a-șl lua asemenea respec
tivele blanchete șa, scrise cu datele 
necesare, a-le presenta oficiului de 
dare orășenesc cel mult pănă în 31 
Ianuarie 1897, contra unei adeverințe 
de primire.

După 31 Ianuarie 1897, pănă 
îu 15 Februarie 1897, blanchetele de 
fasiune pentru capitale în sarcina 
realităților, au a se preda la oficiu 
de dare orășenesc însoțite c’o peti
ție prin care se motiveză în mod

demn de' crezut causa întârcjierei cu 
predarea formularelor de blanchete 
la timpul prescris. Blanchetele cu fa- 
siunile de datorii pe immobile, ce 
se vor presenta după 15 Februarie 
1897, nu se vor lua de lo în consi
derația.

Brașov, în 31 dec. 1897.
574,2—3 Oficiul de dare orășenesc.

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

-- --------------- —
. .-p.vVv'-

S3Z
Stampiglien- und Typen-Fabrik

Wîen, Staclt, Adllei-gasse IX.

Tipografia de TypurT cu uten- 
siiiile pentru tipărituri se potri
vește și pentru 
nou.

80 TypurI £1. 1.20
100 „ „ 2.50
315 „ ,, 3.75

Perinîțe cu vopselî mărimea:
6 X 4—30 cr. 9’/, X 5—40 cr.

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

Prețurile en gros gratis și franco, 
iw Se caistă, ageisțs. "^3 

1128,4-10

cadouri de anul

m.
»

ce

m. 130 TypurI fl. 2.— 
„ 225 „ ,, 3.—
„ 890 „ „ 4.50

Magazin cu mărfuri de
BTIOhi Și POSOILO, 

clin nou asortat, care face cea mai 
bună vendare și e cu vechii! renume 
se wirade dm mână liberă.

Informații se pot lua dela administrațiunea 
Gazetei Transilvaniei.

| Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
VerfitalbSle ntaina.2, «"-seă £lăcai*e cutia este pi*ov£<țută cu naarea «3e 

W aperare a Iul A. Moli și eu subserierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

vS tăților celor mai eerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- - - 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 'tv 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I ft. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. As

X
w

&

}

Franzbranntweiri și ssre a lui S
Veritabilă numai, piumbuTîui Sron.provS'ufcă cumarca de scutire ■'ou M 

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de r^câlă. /Vt 
Prejul unei sticle-origînale plumbate 90 cr. •

8Apa de giaB’ă^Saiâcjl a Im Wlell
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză ncdstă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- 
Jul sticlei provejlute cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr.

TfriiBniterea principală prin

Farmacistul A.
c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tudilaubeii 8

Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.
La deposits să se căra anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Victor Roth, Franz Kellamen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. Q_g

I

X
X
X

i

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalm-accidă bicarbonată

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

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

DEPOSIT PROPRIU în IBrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, ©igEaisora și în Allssa-tJialaa: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Oaitfs la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

•Cu tbtă stima:
Administrațiunea isvorului 

„m atild A.“

(comit. Hâromszek). Bodok. (Transilvania).

1025,47-100

rr-5a £OOt»OOOOO©|

“KTfiTj&H cari doresc a-’și con- 
___ ' * serva

&
__ si întări săne-...............- >

tatea și totuși se nu renunțe la 
obicinuita și plăcuta folosință de 
cafea. Pentru-că un adaus de cafea 
Kathreiner delatură efectul dăunos 
sănătății ce-’l produce folosința 
cafelei de boane. e***si*&***si* 

ace‘a> a căror bună 
disposiție este jignită 

prin ceva. îndeosebi la cei-ce sufer de stomach și nervi s’a dovedit 
folosința de cafea Kathreiner pură în mii de cașuri ca cea mai bună 
beutură și cea mai ușoară de mistuit.**?!*****»**-*************** 

femeile și toți băieții, pentru a căror debilă constituție 
dL* cafaaua Kathreiner este foarte ușor suportabilă, care 

pură sau și amestecată cu cafea de boane devine o beutură de un 
gust plăcut și predilect. ■ ■ ••»***«**«***-** ****************
T’jf'h'S’n acaia, cari vor se cruțe în gospodărie și totuși se aibă o 

U VL# eka cafea buna șj sănătoasă. Aceasta o poate oferi pentru ori- 
pe placul tuturor singură numai cafeaua lui Kathreiner ca 
______i de boane sau pură. *************************

Kathremer cafeaua de maită Kneipp______ ©

și-cine, j 
adaos la cafeaua

este o adevărată cafea de sănătate și familie, prin care prin un 
mod do fabricațiuno al lui Kathreiner aprobat în toate țerile și 
de cele mai mari autorități, se dă cafelei de boane un gust 
admirabil Cafeaua Kathreiner împreună gustul exotic al cafelei de 
boane cu cunoscutele calități sanitare a cafelei indigene de maltă.

— ~ ~ E Pentru de a nu fi sedus și înșelat să se considere,
IW’ijmba cetească cu grije cele impri- 

mate pe pichetul original cu inscripția » ‘

^achete fără numele ICaWwestaef nu sunt veritabile.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd iac© și reinoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou sb binevoiască a scrie adresa1, 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Admmâstraț. „ta.


