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Necazurile nostre.
In ajunul Bobotezei, gândindu-ne 

la sortea neamului nostru și la lup
tele, ce ne așteptă în • viitor, ni-am 
pus întrebarea: cum vom put6 în
vinge noi Românii marele greutăți, 
ce se pun în calea vieții nbstre na
ționale, dâcă noi înși ne ne vom îm- 
pedeca și încurca unii pe alții la tot 
pasul, mâncându-ne și hîrăindu-ne 
necontenit?

Am vrut se arătăm cu aceste 
cuvinte, că nu-s tote bune la noi, 
că în mijlocul nostru bântue încă 
păcatul strămoșesc al neînțelegerilor 
urîte și al desbinărilor nenorocite. 
Cu un cuvent, am voit să punem 
degetul pe buba, ce ne dâre, care 
câce de mult și acum s’a pornit se 
spargă.

Aflat’au cetitorii „Gazetei“ de 
Dumineca, ce lucruri urîte s’au pe
trecut în timpul din urmă; aflat’au 
despre certele și scandalele dela Si- 
biiu, despre intrigele țesute prin con- 
venticule secrete în contra preșe
dintelui comitetului Dr. Rațiu, și de 
sigur îșî vor fi pus întrebarea, că 
ore cu cale este, ca între fruntașii 
români se isbucnâscă asemeni certe 
și neînțelegeri tocmai acum, când 
ar trebui să fia mai strîns uniți ca 
ori și când?

Cu atât mai mult se vor mi
nuna și se vor cruci acuma, când 
vor afla, că acele certe urîte s’au 
străplântat chiar și între membrii 
comitetului partidului național, între 
cei ce împreună au suferit în închi
sorile unguresc! dela Vaț și dela Se- 
ghedin.

L fârte dureros, că se întâmplă 
aceste lucruri, că au început acum 
se se certe și se se hîrăe între ei 
chiar și aceia, dela cari nu se aș
tepta, decât pilda bună și frumosă 
de frățâscă unire și bună înțelegere. 
De altă parte însă trebue să cjicem, 
că dâcă a fost un rău ascuus în 
corpul nostru național, atunci era 
timpul suprem, ca să ăsă odată, să-l 
cunâscem și se-i găsim leacul.

Și în adevăr, a fost și este încă 

un rău ascuns în corpul nostru na
țional. L’am simțit cu toții prea ade- 
se-ori în anii din urmă, când din 
chiar senin trebuia să vedem și se 
aucjim, cum o câtă de âmenl în
gâmfați și nesocotiți, pentru a-și 
face mendrele și a-se preamări ei pe 
ei, aruncau cu noroiu în bărbații 
noștri cei mai vrednici, cei mai cins
tiți și cei mai neaternătorl; cum 
sămenau între noi sămânța desbină- 
rei și a neîncrederei, bănuind, îne- 
grind și clevetind când pe unii, când 
pe alții dintre bărbații noștri cei 
mai de valâre.

In contra acestor rele noi nu 
numai odată ne-am ridicat glasul, 
cerând să se pună capăt uneltirilor 
fățișe și ascunse, ce împedecă lu
crarea nostră frățescă; nu numai 
odată am arătat, că pe cât timp vor 
dăinui aceste stări de lucruri, duș
manii noștri vor avâ un joc ușor 
cu noi și vom merge dintr’o înfrân
gere într’alta.

Relele și neajunsurile, de cari 
vorbiam și cari s’au încuibat de ani 
de (țile în partidul nostru național, 
au isbucnit acum pănă și în sinul 
comitetului și fiind-că președintele 
Dr. Rațiu a luat în cele din urmă 
posițiă hotărîtă față cu ele, vrând 
a-le curma, cei.cu zizaniile și cu in
trigele s’au ridicat acum și în 
contra lui.

Ba, ce e mai trist, omenii cari 
au provocat scandalurile cunoscute 
împotrivindu-se președintelui și orân- 
duelilor sale făcute în numele comi
tetului, au aflat sprijin — nu seim 
cum și prin ce împrejurări, — chiar 
și din partea lui Vasilie Lucaciu, 
care la consfătuirea, ce au avut’o 
membrii comitetului la 10 și 11 Ia
nuarie n. 1896, s’a pus pe partea 
celor ce nu voiau se aprobeze pro- 
cederea presidentului și în urmă a 
protestat cu alțî cinci inși, prin ga
zetele dela noi și din România, sus- 
țiind, că Dr. Rațiu a abusat de pu
terea lui presidențială și că cu forța 
ar fi împedecat primirea propunerei, 
ca să se reașeze la „Tribunau foștii 
redactori, cari au făcut scandalurile 

și au vătămat atât de greu pe pre- 
sidentul.

O dispută tristă s’a încins acum 
asupra celor petrecute în acea con
sfătuire, dâr orl-cum ar fi resultatul 
final al acestei dispute, ea dovedesce, 
că răul neînțelegere! esistă și că 
trebue delăturat cu o c|.i mai curând, 
căci altfel nu vom pută nicl-odată 
ajunge, ca se luptăm în adevăr so
lidar, și cu totă puterea pentru apă
rarea drepturilor nostre naționale.

Ne oprim acjl aici cu firma spe
ranță, că dușmanii neamului nostru 
nu vor avâ parte multă vieme de 
bucuria, ce-o simt văcjend aceste 
neînțelegeri și desbinăr! în sînul co
mitetului.

Vecjend și cunoscând răul, vom 
sci cu atât mai bine, ce se facem 
și cum să lucrăm, ca. se-l stîrpim 
din mijlocul nostru. La acâstă lu
crare trebue se se întrunâscă toți 
bărbații noștri harnici, cinstiți și cu 
durere pentru sârtea neamului lor.

Revista politică.
Mulțămita împăratului german. In 

flilele acestea s’a serbat în țâra nem- 
țâscă împlinirea a 25 de ani dela 
înființarea împărăției de acji. Acest 
jubileu s’a serbat cu mare strălucire 
în Berlin și în tâtă împărăția. In 
diua serbării, 18 Ianuarie st. n. îm
păratul merse la castelul Charlotten
burg, unde se adunaseră toți frun
tașii împărăției, aici împăratul se 
urcă pe tron și ceti stând în piciore 
un mesagiu, în care se amintiră în
vingerile din trecut și partea ce a 
avut’o prințul Bismark la sevîrșirea 
unității Germaniei. După-aceea îm
păratul luă în mână stâgul regimen
tului de gardă și făcu o juruință 
serbătorâscă, că va apăra onorea po
porului și a patriei,. înăuntru și în afară. 
împăratul fu aclamat cu însuflețire. 
Mai târziu se ținu strălucita paradă 
militară. Sâra a fost banchet festiv, 
âr Berlinul întreg era iluminat. Prin
țul Bismark n’a putut lua parte din 
causa sănătății, dâr împăratul i-a 
scris o scrisâre autografă, în care 
îi mulțămi pentru meritele, ce le-a 

avut la înființarea Germaniei. In 
amintirea cplei, împăratul înființâ un 
nou ordin numit; „Ordinul prusesc 
Wilhelmpentru bărbați, femei și 
fete, care îșî vor câștiga merite spre 
binele poporului. Gazeta oficială pu
blică acum mulțămita împăratului 
pentru dovezile de credință, cei-s’au 
dat cu acest prilegiu din tâtă îm
părăția și și dela Germanii din străi
nătate, dela cari a primit nenumă
rate telegrame și scrisori de felici
tare. Acesta manifestația, c|ice îm
păratul, mă întăresce în credința, că 
poporul german nici-odată nu va 
lăsa să i-se ia ceea ce a câștigat la 
1870 și 71, și tot-dâuna va sci să-ș! 
apere cele mai scumpe comori cu 
ajutorul lui Dumnezeu.

Pregătirile Montenegruiui. Din Ce- 
tinje se depeșâză „ Corespondenței un- 
gare“, că acolo a produs mare sen- 
sațiă un Ucas al principelui Nichita, în 
care acesta dă ordin, ca fiă-care lup
tător montenegvin să fiă complet armat 
pănă în 1 Februarie. Tot-odată prin
cipele convocă o adunare poporală, 
și ținu o vorbire, în care el esplică, 
că Ucasul are de scop pregătirea de 
resboiu a Montenegrilor. „Noi nu vom 
ataca pe nimenl“ eflse principele Ni- 
chita în acea vorbire. „Cine însă ne 
va ataca pe noi, acela va atinge un 
șerpe. Cu noi este Lumnecțeu și Rusia. Ru
sia nu are pe nimeni la spate, decât pe 
Dumnecjcu și gbiața. Der Rusia și 
noi nn ne temem de nimeni, decât 
singur de Dumnec|eu !lk

Alianță între Rusia și Turcia? 
Piarului engles „Fall Mall Gazette" 
din Londra, i-se anunță din Constan- 
tinopol, că Rusia a încheiat o alianță 
ofensivă și defensivă cu Turcia, aseme
nea alianței ruso-turcescl dela 1883, 
prin care Țarul era îndreptățit se 
închidă Dardanelele dinaintea tutu
ror corăbiilor streine. Numitul (Țar 
afirmă, că e fârte probabilă și in
trarea Franciei în acâstă alianță. 
Oficiul de esterne din Londra cjice, 
că el nu scie încă nimica de înche- 
iarea unei asemeni alianțe.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Căpitanul Jiumanca.
Povestire istorică din părțile Bănatului Timișan, 

de Petre Broșteanu.
Era la 2 Decemvre 1805. ț)iua întrâ- 

gă, de cu dori de diminâță pănă la înce
putul nopții, ținu bătălia dela Austerlitz, 
numită „a celor trei împerați: între armata 
francesă, sub conducerea personală a ma
relui Napoleon, și între armatele tovarășe 
austriacă și rusâscă. Erau de față și îm
părații Francisc și Alexandru, căci se scia 
în amândouă părțile, că sfirșitul luptei va 
fi hotărîtor pentru campania întrâgă și pen
tru sortea celor ce purtau răsboiul.

Multă vreme cumpăna apăsa când în- 
tr’o parte, când în cea-laltă. Bătrânul sore, 
obosit de neîntrerupta privire la atâta luptă 
zadarnică, și scârbit de șiroele de sânge 
omenesc, arunca cu întristare ultimele sale 
raeje asupra acestei scene pline de groză 
și în fine îșî ascunse pe încetul fața stră- 

lucitore în văzduhul universului. Abia cu 
apunerea lui se sfîrși lupta crâncenă, în
vingând armata francesă.

Armatele tovarășe austro-ruse, văcjând, 
că nu e speranță de-a mai isbuti cu con
trarul lor, începură a-se găti de-o retragere, 
cât se putea mai favorabilă în împrejură
rile de față. Se numi o parte a armatei 
pentru acoperirea retragerei, va să dică 
acâstă parte era jertfită pentru de-a putâ 
scăpa restul armatei. Porunca dată ei era, 
de-a se susține în posițiunile ocupate pănă 
la un timp ore-care, și după aceea să se 
retragă și ea în urma grosului armatei, 
firesce, dâcă se va pută.

Intre trupele, destinate pentru scutirea 
retragerii, se afla și o companiă de grăni- 
țeri români bănățeni, sub comanda căpita
nului Ion Jiumanca.

Familia Jiumancanilor se număra tot- 
dâuna între acele distinse familii române, 
a căror sorte era din vechime strîns legată 
de sortea Românilor bănățeni. Tradițiunile 
poporului amintesc adese-orl despre ei, ca 
partisanl însemnați în resboiele cu Tnrcii, 

renumițl pentru bravura și curagiul lor, dâr 
cu deosebire și pentru simțămintele nobile 
și pentru neclătita iubire, ce-o aveau cătră 
națiunea română pe atunci, când fote aceste 
idei și simțăminte sublime erau înecate în 
noroiul neculturei semibarbare, când Ro
mânul se temea de a-șl mărturisi consciința 
sa națională și se ascundea sub vălul efe
mer al creștinătății.

Pe atunci trăia în nemijlocită atin
gere cu poporul român familia Jiumanca
nilor, mângăindu-1, încuragiându-1 în des
perarea sa, și profitând de ocasiunl îl oțelia 
în răsboiele mici, când cu unul, când cu 
altul dintre vecinii mărginași.

Așa-dâr nu era mirare, că și căpita
nul Jiumanca, comandantul companiei sus 
pomenite, nutria tot ast-fel de simțăminte 
nobile naționale. Sortea vitregă, ce apăsa 
nâmul său,—pe urmașii coloniilor lui Traian 
— îi apăsa și inima lui și neîntrerupt el 
se gândia și resgândia, că ore cum ar fi 
cu putință, de a-1 scote din prăpastia, în 
care era cădut poporul român...

Dâr să mă întorc la lupta dela Au

sterlitz. Porunca, ce-o primise căpitanul Jiu
manca dela comandantul său, suna respicat, 
că are să ocupe posițiunile satului Serafice 
și întăriturile lui dimprejur, ținute pănă aci 
de un batalion de grănițen cu 4 tunuri,— 
să se susțină acolo pănă la 10 ore sâra și 
apoi să le părăsâscă și să se retragă în 
direcțiunea corpului de armată.

In urma acestor disposițiunl, celelalte 
5 companii părăsiră posițiunile ținute de 
ele, luând tunurile cu sine și ast-fel rămă
sese căpitanul nostru cu compania sa pen
tru apărarea posițiunii.

*
Sorele era deja de mult apus, umbrele 

nopții se întindeau pe câmpiile pline de 
cadavre de omeni și de cai, de răniți, de 
tunuri împrăștiate și de tot feliul de arme 
lăpădate. Bubuiturile tunurilor și pușcătu- 
rile încetaseră, flăcările satelor, cătune
lor și ale altor lucruri, cari încă ardeau, 
se ridicau spre cer și-și aruncau lumina 
lugubră pe câmpul de bătaiă; peste tot nu 
se audiau, decât strigătele, gemetele și sus
pinele de durere ale răniților, și numai
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30 milione pentru clădiri școlare.
La intervenirea ministrului-președinte 

Sturdza s’au înțeles miniștrii — după cum 
află „Zwa“ din BucurescI — ca 9ă împli- 
uâscă cererea ministrului instruoțiunei pu
blice, d-1 Poni, și se inscrie în budget suma 
de 30 milione pentru looalurl școlare la 
sate, așa oa în timp de șese ani pe fiă-oare 
an să se înscrie câte 5 milione.

Și-au făcut calcule oă ou aceste 30 
milione se vor putâ clădi în timp de 6 ani 
3000 de șcâle rurale (s&tesol) socotindu-se 
oam câte 10,000 lei (4800 florini) de șcdlă. 
Școla rurală va oonsta, în Crle mai multe 
comune, din oâte o singură sală de 80 
metri pătrațl și din loouința învățătorului, 
avendu-se în vedere, că maioritatea șoole- 
lor rurale vor avă câte uu singur învă
țător.

Suma acesta de 30 milione nu va fi 
însă de ajuns pentru a înzestra tote comu
nele cu localuri de școla. Ar trebui pen
tru aeăsta oel puțin 80 de milione, aven
du-se în vedere, că astăcjl sunt peste 300 
oomune în România, în oari nu sunt școli 
de loc, nici așa miserabile cum sunt în 
oelelalte comune. Se sperăză însă că odată 
începutul făcut, guvernele vor înainta an 
de an sumele de lipsă pentru înzestrarea 
tuturor comunelor ca looalurl de școlă.

Ce deosebire mare între stările dela 
noi și dela frații noștri din România. Mi
niștrii români fac la calcule câte milione 
le trebue ca să zidâscă în tote satele școli 
pentru țărani, âr la noi sunt a<jl aprdpe 
3000 de șooll clădite gata și cele mai multe 
eorăspumjător cerințelor legii, îără ca gu
vernul unguresc să fi oontribuit la ridica
rea lor măcar c’un ban. Miniștrii unguresci 
se gândesc' numai la clădirea de șcble un- 
guresol prin acele localități unde sperăză 
ei oă s’ar pute poporul mai ușor ma- 
ghiarisa.

Ba mai mult, noi Românii de dmcoce 
nu numai că ne ridicăm clădirile școlelor 
nostre rurale (sătesol) din mijlooele nostre 
proprii, fără niol un ajutor din visteria sta
tului, der mai plătim și pe învățător și 
acoperim tote trebuințele șcdlelor nostre 
românescl tot din al nostru și peste acesta 
mai suntem siliți a plăti statului contribu
ția pentru școle, ca să ne facă din banii 
aceștia școle unguresci, pentru a ne ma- 
ghiansa...

întâmplările dela Săcele.
In Săcelele de lângă Brașov, s’au 

întâmplat în săptămâna trecută nisoe lu- 
orurl forte îngrijitore, asupra cărora ÎDsă, 
zace încă un văl întunecos, deârece nici 
autoritățile administrative nici cele militare 
nu voeso să comunioe înoă nimic despre 
cele ce s’au petrecut acolo, nici locuitorii 
români din Săoele nu sciu da informațiunl 
sigure de oeea ce s’a întâmplat și ce are 
să mai urmeze.

Faptele la a căror cunosoință am pu

tut ajunge, și pe cari le-am putut constata 
pănă aoum, sunt următdrele: Luni noptea 
după Bobotâză o câtă de gendarml a in
trat în casele mai multor Români săoelenl, 
dintre cari, partea cea mai mare veniseră 
acasă de prin România, — uDde petrec la 
lucru, — ca să fiă pe sărbători în mijlo- 
oul familielor. Pe aceștia, între cari atât 
tineri cât și mai bătrâni pănă la vârstă de 
40 de ani, gendartnii imediat i-au deținut 
și i-au escortat la Brașov. A doua 41» 
adecă Marți, 12 dintre Secelenii prinși au 
fost predațl autorităților militare, au fost 
asentațl, jurați și tot în aceeași (j’> între 
olânsetele și vaetele părinților, soțiilor și 
copiilor lor, au fost duși la gara din Bra
șov și de-aci au fost escortați cu trenul 
la Bruck lângă Viena pentru oa acolo să 
între în serviciul militar la regimentele de 
liniă staționate în Bruck. Ceilalți săoelenl 
prinși, se <jloe, au rămas sub pază în 
Brașov, unde și acum se oontinuă ou ei 
anumite investigări.

Pe Românii Săoelenl i-a cuprins așa 
o spaimă și groză de aoeste lucruri întâm
plate in oomuna lor, înoât apropo toți ti
nerii și bărbații pănă la 40 de ani au fu
git dm Săcele, care in oătrău, probabil de 
frică, ca nu oum-va să fiă și ei pe ' neaș
teptate esoortațî. Mai mulțl martori oculari 
ne comunică, că astăcjl nu mai vecjl în co
muna Săoele, deoât numai femei, copii și 
bătrâni.

Acâsta este starea lucrurilor, pe cât 
am putuc’o afla și constata pănă acjl. Se 
crede, că este la mijloc o denunțare. Des
pre cele ce vor urma vom da informațiunl, 
după-ce se vor fini cercetările ținute înoă 
secrete. Atunci ne vom pute da și noi pă
rerea in meritul lucrului.

Bana eftinîS
Comitat. S.-Bobeca, Ian. 1896.

In comuna Feldiora (M. Felegvâr), 
protopopiatul Buzei, s’a înființat în Fe
bruarie 1895, adecă acum e anul, o bancă 
ungurescă. Inființătorii ei sunt nisce lo
cuitori maghiari de-acolo, în frunte cu 
preotul unguresc Benedek, și cu preot, ro
mân Demetriu Cupșa. Aceștia au adus anul 
trecut 32,000 fl. din Pesta cu 5%, pe cari 
i-au împrumutat poporului din Feldiora și 
încă dintr’o comună cu ba se dice,
că ar ave de gând să mai aducă încă 8000 
fl. pentru a-i împărți între omeni.

Vedl bine, cu 7’/,% li-s’a părut ome- 
nilor, că banii sunt eftinl. Der eftinia aces
ta a ținut numai pănă când omenii au 
luat datoria după cap și au întrat în lan
țuri. Acum li-au mai suit percentele de-o- 
camdată cu l/2, adecă la 8n/0 și de sigur 
le vor mai sui acușa.

Dâr mai mult decât peroentele îl apasă 
pe bietul popor alte speculațiunl, ce le 
face banca ungurescă pe spinarea lui. Așa 
i-a ademenit pe bieții omeni să se facă, 
vedl Domne, acționari, — unora li-s’au 
pus în spinare câte trei acții, după cum 

i-au putut ademeni. După fiă-care acțiă 
au de-a plăti, cum aud, câte 10 cr. pe 
săptămână, âr celor ce nu pot plăti la 
timp aceste cotisațiunl, li-se trag tot după 
10 cr. câte 1 cr. pe septemână, ceea ce 
va să dică după 10 cr. 52 cr. la an, s’ar 
veni după 10 fl. — 52 fl. la au, după 100 
fl. — 520 fl. la an, cu alte cuvinte peste 
500%.

ibtă, D-le Redactor, cât de „eftin“ 
sciu să lucreze cu banii nouăle bănci un
guresci, ce se c|ice, că se înființâză pentru 
„ajutorarea1* poporului! Omenii, cari s’au 
lăsat înșelați de „eftinătatea11 lor, acum se 
căesc, der nu prea au ce face, căci sunt 
prinși.

*j Atâta răutate dela un preot față cu cre
dincioșii săi ne pare cu neputință. Am dori să se 
constate adevărata stare a lucrului. Red.

Și între întemeiătorii și susțiitorii aces
tei bănci, cum am cjÂs, se aAă ȘÎ „popa11 
român Demetriu Oupșa. La Paști vor fi 
cinci ani de când acest Cupșa este preot în 
Feldiora, și în acest an el n’a luat în mâna 
lui nici un cjiar românesc, ci numai cărți 
și foi unguresci cetesce; afară de biserică, 
nu-lprea aude nimeni vorbind românesce, ci tot 
cam ungur esce vorbesce-, desprețuesce tot ce 
e românesc și înjură pe Români, âr pe cre
dincioși, în loc de a-i conduce pe calea 
cea oblă, îi conduce la peire*).

Durere, acest preot nu e singur în 
felul său ân diecesa Gherlei. Chiar în ace
lași protopopiat, al Buzei, el are un soț 
asemenea lui, pe Teodor Nichi, preot în 
Sz. Zsombor, care e tot așa o creatură de 
plâns, ca și el.

Pe lângă ast-fel de preoți, vedl bine, 
nu le este greu speculanților streini de-a 
jupui poporul nostru cum le place.

Om.

SCmSLE OILEL
— 13 (25) Ianuarie.

Baritonul Popovici în America. Cunos
cutul cântăreț român Dumitru Popovici, 
care a fost multă vreme angajat la opera 
germană din Praga, și este cunoscut și pu
blicului român brașoven din concertele 
sale date aici înainte cu eâțl-va ani, se 
află acuma în America, in urma succesu
lui, pe care l’a avut în rolul lui Telramund 
din Lohengrin, în Bayreuth, d-1 D. Popo
vici a fost angagiat pentru o stagiune 
în Statele Unite. ț)iarele americane îi 
publică portretul și-1 laudă ibrte mult 
ca cântăreț escelent și ca figură im- 
puitoro pe scenă. Un cjiar din Chicago 
spune, oă Popovici este unul din cei mai 
mari cântăreți wagnerianl și că oeea ce l’a 
impins să ia cariera operei germane a fost 
sfatul Reginei României, Carmen Sylva, 
care l’a audit într’uu concert la Sinaia.

—o—
Din Agârbiciu, în comitatul Turda- 

Arieș, primim dela un plugar român o co
respondență, în oare se jăluesoe tare în 

contra d lui preot și protopasbiter dela e' 
„Comuna nostră11, cji00 plugarul nostru, 
„situată îu protopresbiteratul gr. or. al Tur
dei, de când ne-am pomenit, tineri și bă
trâni, a fost una din oele mai cinstite co
mune. Deși locuitorii sunt pe jumătate 
Unguri, Românii însă au ținut și țin pași 
cu Maghiarii, oăol conducători buni am 
avut și ne au conclus la înaintare, și popo
rul era luminat și nu orbeca prin întune- 
reo, lovindu se de stânci și bolovani. Așa 
a fost odată și nu de mult. Dâr de când 
a venVt la noi d-1 protopop ca preot, nu 
mai aurjim povețe luminătore, ci numai de 
birul d-sale ne vorbesoe. Nu se mai mul- 
țumesce cu birul de mai ’nainte, ci ne 
cere mai mult, dâr nu ou vorbe bune, ci 
ou răul. Dâr noi îl rugăm să se trezâsoă 
din răutatea, oare l’a cuprins, și să nu se 
certe cu toți poporenii și în s.-biserică și afară, 
ci să ne fiă un părinte luminător, și sufle
telor nostre mângăitor. Pe un poporan, 
care în cjilele trecute se duse să i duoă 
birul, adecă merța de oucuruz și 30 cr. 
pentru o <ji de lucru, d-sa, fiind-oă nu se 
mai mulțumesoe cu 30 or. cum a fost în- 
tot-dăuna, oi pretinde 40 cr., l’a huiduit 
din ogradă ou vorbe aspre și supărătore. 
Tot așa au pățit și alțl poporenl dintre oei 
mai de frunte, între cari și d 1 Ioan Vas- 
caD, cel mai cinstit în sat, oare a făcut și o 
fondațiune de 80 fl. pentru s.-biserioă“.

—o—
Al doilea semestru universitar. Atât 

la universitatea din Clușiu cât și la cea 
din Pesta, înscrierile pentru semestrul al 
2-lea se vor face dela 1 —12 Februarie 
inolusiv. Propunerile regulate la Pesta vor 
începe în 16 Februarie.

— o —
Bdle de vite și de porci. După datele 

oficiose sosite la ministeriul de agricultură, 
în timpul de față bântue băle de vite și 
de porci în 1722 comun0. Acestă grăznioă 
întindere a bălelor lipioiose între vite și 
porci produce cele mai seriose îngrijiri. 
In unele părți porcii mai ales au fost ni
miciți cu totul. Așa într’un ținut din comi
tatul Sabolciu abia au mai rămas eâțl-va 
porci, toți ceilalți au perit. In comitatul 
Albei îucă sunt multe oomune, în oarl abiaI
dăoă a rămas a 4ecea parte dintre porci, 
cari să nu fi pierit.

— o —
La serata oflcerilor. Proxima probă 

pentru „Romauă® și „Lanciers® se va ține 
Luni în 27 c. la 5 ore p. m. în saleta 
nouei case pentru concerte.

—o—
Un domnișor pungaș. In săptămâna 

acâsta s’a întâmplat, că o tînără cusăto- 
rePă trecând pe-o stradă din Budapesta, se 
pomenesce de-odată ou un domnișor îm- 
brăoat elegant, care aprcpiându-se de ea 
îi cjise : „Domnișără, haina îți este plină de 
praf.® Ruga apoi pe tînăra fată, să-l lase 
sâ-i ștârgă haina de praf și o invită sub o 
părtă. Naiva fată nu avu curagiul să re
fuse servioiul complesantului cavaler și se 
duse sub o părtă, unde tinărul în adevăr

acolo, la satul Seratioe, lupta se continua 
încă cu tătă înverșunarea neastâmpărată. 
Tote cercările de apropiere ale Francesilor 
erau respinse; încă pănă a nu ajunge în 
apropierea întăriturilor și pănă mai era cu 
putință a deosebi omul la o depărtare si
gură, ei erau deja sdrobiți și siliți a se re
trage din reionul pușcăturilor nimicitore 
ale Românilor grănîțerl.

Comandantul francos vedu, că nu-i de 
glumă cu ămenii aceștia; cugetând, că nu
mărul lor va fi cine scie ce mare și că cu 
puterile, de cari dispunea, nu-i va fi cu 
putință a ocupa posițiunile apărate, raporta 
mai marelui său și ceru, nou ajutor dela el. 
’I se și trimise îndată.

Scutiți de întunecimea nopții și cu 
puteri îndecite, făcură Francesii încă-odată 
un asalt. Ei înaintau orbesce, nu le păsa, 
că împrejurul lor cădeau morțl și răniți de 
pușcăturile bine nimerite ale Românilor, 
ir la urmă, văcjend Românii, că contra 
puterilor mari ale inimicului nu se mai pot 
ține în posițiunile lor, se retraseră în cur
tea bisericei și se postară acolo după murii 

ocolului bisericei. Inimicul însă îi urmări 
mereu și acolo, și-i încungiurâ din tote 
părțile, încât Românii se vedeau lipsiți de 
totă speranța de scăpare. Ast-fel vădend 
Românii, că totă luptă lor ar fi zadarnică, 
depuseră armele.

Mare fu uimirea Francesilor, după ce 
se apropiară de curtea bisericei și vădură, 
că puterea, ce i-a ținut atâta timp în scart 
și i-a silit să desvolte atâta putere în con
tra lor, nu consta, decât dintr’o mână de 
viteji.

* **
Tabăra francesă era așecjată pe câm

pul de bătaiă, meciul nopții se apropia, sol- 
dații, obosiți de lupta crâncenă, durmiau 
ca morțl pe lângă focurile lor; numai colo 
mai era încă vieță, unde se aflau Românii 
noștri grănițerl.

Ședând în grupuri mici, încăldindu-se 
și ei pe lângă focurile lor și încunjurațl de 
străjile păcjitbre ale Francesilor, ei îșl pe
treceau noptea cu povești și povestiri des
pre cliua trecută, despre cei căduțl, răniți 
și perițl dintre confrații lor. Alții vorbiau 

despre iubiții lor de acasă din patria lor 
depărtată, despre dragele lor neveste și 
dragii copilași, despre părinții, frații și su
rorile lor, cari pote că-i deplâng în credința, 
că sunt morțl și perițl, neavând nici o scire 
despre sortea lor.

In mijlocul acestor grupe se afla că
pitanul Jiumanca, încungiurat de oficerii 
săi, locotenenții: Scribeție și Stoica, și de 
suboficerii săi, și conversau și ei.

— „Fiă ce va vre Dumnezeu, noi 
ne-am făcut datorința; ne-am bătut ca leii, 
am stors admirațiunea inimicului. De aceea, 
cum vedeți, ne cinstesc, cum se cuvine 
unei trupe brave, deși nenorocite14.

— „Sunt mândru, ca Român, pen- 
tru-că astădl Românașii mei au dovedit, 
ce pot face, dâcă sunt conduși de un că
pitan din sângele lor, chiar și într’o luptă 
pentru o causă străină. Dăcă ar ave să se 
lupte pentru causa lor propriă națională, 
ce minuni ar mai pută să facă ei în ero
ismul lor! Inse se stăm pe pace și se aș
teptăm: ce ne va mai aduce sortea“.

Ast-fel îșl petrecea căpitanul Jiumanca 

cu grănițerii săi români; paza francesă 
stătea împrejurul lor, cu puscile la picior 
și, aruncând privirile nepăsătore asupra gru
purilor soldaților români, pote că erau și 
ei cu gândurile mai mult la iubita lor 
Franciă, decât la ocolirea prisonierilor stre
ini. Unul dintre cei dela pază însă îșl vine 
în fire și se întrebă: „Măi, ce limbă vor
besc omenii aceștia? Unele cuvinte par a 
fi curat francese, altele aprope ca cele fran- 
cese, altele sună mai mult ca limba ita
liană seu ca cea spaniolă, pe când altele 
sunt cu totul străine ? Ce limbă să fiă ore? 
italiană seu spaniolă nu e, căci ambele le 
cunosc prea bine!... Stete aci și ascultă.

Intr’aceea se apropia o patrolă con
dusă de un oficer pentru inspectarea pos
turilor. Sentinela raportă, că nu s’a întâm
plat nimic; face apoi atent pe ofițer la 
limbagiul prisonierilor și-i spune, că pri- 
sonierii nu pot să fiă Nemți, nici Slavi, de 
orece vorbesc o limbă cu totul deosebită 
de limbagiul nemțesc și de cel slav; ea 
pare a fi o amestecătură din limbile fran
cesă, italiană și spaniolă. 
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îi sterse haina de praf'. dâr împreună ou 
haina, îi setrse și 15 fl, împreună ou por
tofoliul, ce-1 avea în busunar. Ii> câte-va 
momente lucrul era isprăvit și fata, mulțu
mind tînărului, merse mai departe. Curând 
după aceea observă hoția, der era târziu, 
căci pungașul îșl pierduse urma. Aourn 
poliția îl urmăresce.

— o -
Cununii. D-l Radu R. Cocă din Cernat 

și d-ra Aneta R. ALoșoiu din Tărlungenl se 
vor cununa în 21 Ianuarie v. c. în Tăr- 
lungenl. — Dl George loan și d-ra Mana 
N. Stăiculescu din Cristian se vor oununa 
tot atuucî în biserica română din Cristian. 
— Dorim ferioire tinerelor părechl.

— o —
Aseutările în anul acesta se vor face 

în Bănat în <|Lele de: 16—18 Martie ora
șul Timișâra; în 19—24 Martie ceroul oen- 
tral al comitatului Timiș; la Vinga în 9 
Martie. In ceroui Ciacovei dela 26—28 
Martie; în ceroul Buziaș dela 30—31 Mar
tie în cercul Lipova dela 13 — 15 Aprile. 
In cercul Recaș dala 25—30 Aprile. In oe'r- 
oul Aradului nou dela 27—29 Aprile; la 
Lugoșiu în 7 Martie; în ceroul Lugoșului 
dela 5—6 Martie. In cercul Timiș dela 
2—5 Martie. In cercul Begeiu dela 9—10 
Martie; în ceroul Murășului dela 12 — 13 
Martie; în ceroul Făgetului dela 14—16 
Martie; în al Bozoviciului dela 27—30 
Aprile; în cercul Caransebeș dela 12—17 
Martie; în al Orșovei dela 18—20 Martie.

— o—
Pentru fumători. Din Viena se a- 

nunță, că țigările așa numite „Virginia1*,  
deia 15 Februarie încolo nu vor mai costa 
5’/2, ci numai 5 cr. buoata.

*) On. Domni, oarl au primit liste de
colectare și nu le-au retrimis, sunt rugați 
ca să le retrimită, fiind-oă trebue înoheiate 
socotelile.

— o—
Balnl mascat al_„Crucei roșii**  se va 

da în 12 Februarie o. în sala de concerte 
a redoutei. Comitetul arangiator al balului 
a hotărît următdrele: Damele, cu escep- 
țiunea acelora cari vor merge pe galerii, 
tote au să fiă masoate, și peste hainele de 
bal au să îmbrace domino. Bărbații nu 
sunt obligați a-se masoa. La mie4ul nopții 
tote persbnele se vor demasca. Biletele de 
intrare costă câte 1 fi. 50 or. er pe galeriă 
2 fi. 50 cr. și se pot căpăta la firmele 
Meschendorfer, Laszlo, frații Simay, și 
Theiss et Marton. Bilete se vor da numai 
înainte de bal, er în săra balului dela 8 
încolo se vor da bilete numai în cașuri 
motivate, și numai direct din partea comi
tetului arangiator. La amintele firme se 
pot vede din 30 lan. încolo diferite mustre 
de domino, și se și pot procura vestmin
tele ; masoe se vor putea căpăta însă nu
mai dela firma Meschendorfer. Comitetul 
arangiator asigură publicul, că îșl va da 
străduință, ca să corăspundă tuturor aștep
tărilor.

—o—
Starea ghețurilor pe Dunăre. In ora

șele; Vercerova, Severin, Gruia, Cetatea, 
Calafat, Bechet, Corabia, Turnu-Măgurele, 
Giurgiu, GalarașI, Ostrov și Cernavoda, ghe

țurile curg și apa scade. Hârșova : ghiația 
oprită. Gura Ialomița: ghețurile curg. Brăila: 
ghiața oprită. Isacea: ghețurile curg. Tul- 
oea: ghiața oprită. Chilia Veche: ghețurile 
curg. Sulina: vent Nord, apa oresce 4 c. 
m. Constanța: acoperit N. N. E. valuri. 
Zimnicea: nu curge ghiață. De vr’o câte
va dîL Dunărea a început a se revărsa. 
Ast fel la Lunoavița în apropiere de Isaccea, 
ea s’a revărsat pe o măre întindere, încun- 
jurând tâte piohetele militare de pe fron
tieră. S’au trimis în ajutorul celor inundați 
bănol de scăpare.

—o—
Sinncidereti căpitanului Carp. Despre 

acestă tristă sinucidere întâmplată în Bu
curosul în săra c^Gei de Boboteză, „Epoca**  
aduoe nouă amănunte. Căpitanul Carp era 
în verstă de 29 de ani, el a făcut studii 
stăluoite atât în soola militară, cât și în 
scbla de răsboiti. George Carp a arătat 
tot-dâuna o mare iubire p°ntru familia, sa. 
Din prisosul soldei sale el șl-a ajutat cele 
două surori, cari sunt acjl amândouă mări
tate. Căpitanul Carp trăia retras și nu 
avea altă plăcere decât studiul. Era reli
gios și nu se culoa și nici nu se punea la 
masă pănă ce nu se înohina. E dovedit 
acjl, că sinuciderea se datoresce unei nefe
ricite dragoste. De aprope un an căpitanul 
Carp întreținea relațiunl intime cu soția 
unui avocat diu Capitală. Desooperindu-se 
luorul, soțul s’a plâns generalului Arion, 
căruia i-a înmânat și corespondența căpi
tanului, surprinsă în împrejurări destul de 
ciudate. Generalul Arion a chemat atunci 
pe căp'tanul Carp la comandamentul cor
pului de armată și i-a arătat obiectul plân- 
gerei soțului ultragiat. Căpitanul a recu
noscut situațiunea dificilă creată unei fe
mei măritate si a promis general ului Arion, 
pe cuvântul seu de onote, că va rupe on-oe 
legături cu femeia gândurilor sale. Căpita
nul Carp a luat însă un angajament peste 
puterile lui, a căcjut din nou în ispită și a 
scris iubitei sale. Ei după ce a soris 
soției advocatului, șl-a adus aminte de cu
vântul de onore dat generalului Arion 
și atunol s’a hotârît să facă pasul fatal pe 
care-1 deplâng toți. Oausa sinuciderei este, 
prin urmai e, o Gestiune de onbre, și acâsta 
se confirmă și prin următorele rânduri scrise 
de căpitanul Carp prietenului său intim, 
căpitanul Pătrașcu din Statul-major, îu cjiua 
chiar când și-a curmat viața c’un glonț d’n 
revolverul său : „De ore ce mi-am călcat cu
vântul de onore, nu mai pot tră>*  Când că
pitanul Pătrașcu primi scrisorea camara
dului său, ori-ce ajutor era prea târcjiu, de 
6re-ce acesta îșl curmase deja firul vieței.

—o—
Morte din ca»sa unui cartof, pilele 

aceste s’a întâmplat un Strigoniu, că soția 
unui fruntaș al orașului, ou numele Josef 
Rauch, cu ocasiunea unui prâncl șl-a ars 
gâtul ou un cartof. Arsura a fost atât de 
mare și împreunată cu dureri atât de gro
zave, încât nenorocita femelă temendu-se, 
că nu se va mai vindeca în veci, s’a si
nucis.

Prima biblotecă poporală ambu
lantă, înființată de Despărțământul I. (Bra
șov) al Asociațiunei, se va inaugura mâne 
în comuna Feldiora, predândn-se în folo
sința poporului român de-acolo prin un 
delegat al comitetului din Brașov.

Biblioteca constă din 81 cărți pre- 
țiâse și alese ou deosebită considerare la 
trebuințele cetitorilor de tot felul. Tote 
cărțile sunt legate solid și aședate după 
număr într’un dulap frumos, anume făcut. 
La bibliotecă e alăturat între altele și un 
registru al cărților, legat în legătură tare, 
pe-ale oăruia pagine prime se află „Ins
trucțiunile priviLdre la administrarea bi- 
bliotecei**.

îngrijirea și manipularea biblioteoei 
va fi încredințată Agenturei Asociațiunei, 
care va alege din sinul său un bibliotecar 
chiămat a se ocupa în special ou acest 
luoru. După ce biblioteoa va fi cetită, se 
va strămuta în comuna vecină, âr în Fel
diora va fi dusă altă biblioteoă. Când în 
tote cele 22 comune de pe teritoriul aces
tui despărțământ se va înființa câte-o bi
bliotecă de acest fel — se înțelege, ca 
cărți de cuprins diferit — poporul român 
din oomitatul nostru și cărturarii săi vor 
avă la îndemână o leotură sănătosă, bo
gată și pururea variată, er oeea ce e mai 
mult: cărțile date in mâna poporului vor 
fi alese și controlate. Vom mai reveni 
asupra acestui îmbucurător început, care 
după părerea nostră e de neprețuit folos 
pentru cultura națională a poporului român 
din comitatul nostru.

Mulțămită publică.

Comitetul parochial român gr. or. din 
cetatea Brașovului vine prin subsemnații a 
aohită publice sumele de mai jos și a es- 
prima sentimentele sale de profundă mul
țămită domnilor mai jos însemnați, cari au 
binevoit a dărui și 8 număra sume pentru 
biserica rom. ort. oe se clădesce în oentrul 
Brașovului, anume :

Domnul Idn Săniuse 10 fi.; Prin on. 
domn paioch George Perș nariu dela oreș- 
timi români din Brașovul-vechiu s’a co- 
leotat: D-nii G. Perșinariu 3 fl., G. Puiu 
epitrop 2 fl., G. Salveț 3 fl., I. Sibian 2 fl., 
Câte 1 fl. au contribuit următorii; G. Țiței 
I. Grecu, I. Balea, P. Puiu, C. Prișcu, I. 
Oprea, D. Aosente, G. Șerban, G. Spiridon 
Voicu, G. Vlădărenu, cantor, Bucur Cârstea, 
Văduva Maria Drăgănescu, N. Voina, C. 
Rusu, G. N. Tampa, N. Pălișor, I. Vela 
Voicu, I. Caleu, G. Voicu, D. Potoku, Pa- 
raschiva T. Găinar, Iordaohe Voicu, I. Pă
lișor, C. Vlădărânu, I. Puiu, G. Perșinaru 
jun., Z. Forir, G. Bârsan sen., L. Șinoanu, 
Câte 50 cr. au contribuit; I. Moldovan, 
G. Spătaru, P, Mitru, I. Voiou, R. Reș- 
novan, G. Bogdan, N. Petrișor, N. Jugănaru, 
N. Mușoiu; Efrosina Voiou 60 cr. N. Sal
veț 70 or., I. Michiru 78 or., I. Salveț 74 
or., N. D. Negură 60., I. Csalotzki 50 or., 
N. Guțulan 60 cr. Ana D. Găinar 60 cr., 

Ana D. Găinar 60 cr., N. Sibian 50 or., 
Efrosina P. Voicu 50 or., lord. Voiou jun. 
50 cr. Câte 40 cr. au oontribuit următorii: 
N. Huzon, G. Crețu, G. Paraschiv, Const. 
Ghimbășan, N. Reșnovan, I. Stanooviol, 
Paraschiva Moțoiu, L Jinge, Reveica Jaliu, 
Maria Balea, N. Florea, P. Petrișor, G. 
Borcă, G. Țițeiu, I. Barbu, V. Tampa, I. 
Popovic!, G. Drăgănesou; G. Irimie 25 cr. 
Câte 20 cr. au contribuit: G. Ardelânu, 
R, Rogozea, I. Murăroiu, G. Tampa, G. 
D. Țițeiu, P. Kamner, G. Barbu, Văduva
M. G. Voina, Văd. Maria Onea, G. Dușa, 
R. Tampa, N. Rusu. I. Băltăreț, I. Cojo- 
oaru, I. Rusu, D. Rusu, N. Rusu, Ana 
Râșnovânu, Domnica Preșmeren, G. Aldea, 
G. Olteanu, G. N. Sârbu, R. Sârbu, Z. Fo
rir, A. Călău, I. Dumitru, N. Marică, I. 
Popoviol, G. Aldea, G. Ghimbășan, I. Cati, 
I. Aldea, G. Puiu, Ana I. Gavrilă, I. Brân- 
dușoiu, G. Domnișor, I. Irimie, G. Oprea, 
G. Sârbu, Buoura I. Oaleu, I. PasoovicI și 
G. Samoilă. Câte 10 or. au oontribuit: 
D. Preșmerân, I. Vlădăren, văd. F. Balea, 
văd. P. Blebea, I. Moldovan, I. Aldea, D. 
Popa, G. Ghimbășan, I. Târtobă, D. Râș- 
novân, G. Reșnoven, N. Cârstea, G. Cris- 
toloven, C. Chivărar, Văd. E. Coman, G. 
Bârsan, George Sârbu, Mana Velioiu, 
Susana Balea, N. Tampa, V. Maria Tampa, 
I. Aldea, V. Marina Jian, R. Reșnovean, 
V. Marina Cârstea, I. Șerban, D. Spătaru, 
B. Aldea, V. Marina Petru Fiorea, I. Mun- 
teanu, N. V. Velcanean, P. Florea, I. Stoioa 
Cati, G. Vlădărean, G. Florea, Con. Tertobă, 
Ana PasoovicI, Maria Aohim Puiu, N. Cati, 
D. Ghimbășan, Z. Florea, N. Stroe, G. 
Tampa; I. Oltean, II. Neagoe, G. Dușa,
N. Crăciun, Ana Sibian, N. Aldea, I. Mereț, 
G. Bârsan, Maria Constantin, G. Florea, 
I. Cârstea, G. Negulicl, I, Sandu, I. Bucșa, 
D. Aldea, G. Crăoiun, D. Ardelean, D. 
lenea, G. Țirea, G. Perșinar sen. Maria 
Jinga, David Puiu, D. Popa și G. Bârsan 
jun. Câte 5 și 6 cr. au contribuit: I. Al
dea, G. Puiu, N. Sîrbu, D. Șelar, G. 
Drăgioi, I. Ghimbășan, I. Gămulea, G. 
Chiperea, D. Badin, Maria Voicu, I. Feraru, 
Bucur Stanoiu, N. Stanciu, I. Prișcu, T. 
Puiu, N. Marin, N. Sandu, G. Sandu, I. 
Buștea, I. Țițeiu, I. Forir, R. Sîrbu, G. 
Marin, V. Puiu, V. Florea, Maria Susin, 
1. Gămulea, Marina Dușa, V. Toni, Maria 
Ghimbășan, N. Puiu, N. Popoviol, G. Dușa. 
Iac. Șoșaică, N. Seeelean, N. Țințăreanu, 
I. Ardelean și G. Drăghiol. In total 75 fl. 
18 cr.

Comitetul parochial gr. or. din cetatea 
Brașovului.*)

Burtolonieiu Baiulescu, Lazar Nastasi, 
președinte. notar.

Adunarea și conservarea plantelor, 
îndată ce pământul îșî lapedă 

haina cea albă și sdrele trimite ra-

Ofițerul, curios după cele aurite, as
cultă și el cu atențiune la vorbele Româ
nilor grănițerl, cărora nici prin gând nu 
le trecea, că Francesii stau lângă dânșii 
și ascultă vorbele lor. Dela o vreme ofițe
rul se depărta clătinând din cap și, întâl
nind în mersul său pe generalul Bertrand, 
omul iubit al marelui Napoleon, îi împăr
tăși și acestuia despre limbagiul acestei 
trupe mici, care s’a ținut cu atâta bravură 
la satul Seratice.

Generalul, fiind curios și el, porunci 
îndată să ’i se aducă înainte comandantul 
acelei trupe.

— „Am vedut cu ochii vitejia, cu care 
te-ai luptat, bravul meu căpitan, împreună 
cu acea mână de viteji, și am și raportat 
despre bravura ta Maiestății Sale, marelui 
nostru împărat! ’Ți gratulez pentru acestă 
purtare admirabilă; de-ar ave împăratul 
vostru numai 50 mii de ostași cum sunteți 
voi, lumea întregă ar trebui să ’i se în
chine!... Sciu, că împărăția d-vostră e al
cătuită din felurite popore, de aceea ași 

voi să sciu: de ce soiiî de popor ești d-ta, 
cu bravii soldați ai d-tale?1*

— „Noi suntem Români, d-le gene
ral !**

— „Români! Ce popor este acesta?**
— „Românii sunt urmașii vechilor co

lonii romane, aduse de împăratul Traian 
în Dacia vechiă**.

— „Ce did, d-le căpitan! Urmașii co
hortelor lui Traian să se afle încă și as- 
tăc}I, după 17 secoll, prin părțile Daciei? 
Acesta e greu de credut, istoricii nu po
menesc despre esistența lor nimic !**

— „Despre noi, ca Români, nu pome
nesc, căci, durere, o sorte vitregă ne-a 
desbinat, împărțind poporul românesc sub 
stăpânirea străină a Neamțului, a Turcului 
și a Rușilor. Der totuși figurăm și noi din 
când în când sub numele de „ValachI**  în 
istoriă, un nume, care ni-l’au dat streinii 
mai mult spre batjocură și spre a ne pi
tula vița nostră latină, tocmai, așa cum 
ne-au îmbrăcat și literatura în hainele 
slavo-cirilice tot din același motiv**.

— „Da, da, numele de „Valahi îmi 

este cunoscut, însă, cât îmi aduc aminte, 
sub acest nume se înțelege o mestecătură din 
Daci, GețI, Slavi și Turci, er nici decum 
o viță romană!1*

— „Acesta o clic dușmanii de veci ai 
nemului nostru, d-le General, însă limba, 
datinele, obiceiurile, tradițiunile, portul, 
chiar și fisionomia, aspirațiunile, slăbiciu
nile și virtuțile române: tote aceste semne 
caracteristice arată spre Roma și spre po
porul domnitor al lumei vechi**.

— „Minunată descoperire îmi faci 
dumniata**,  îi dise generalul; „spune-mi, te 
rog, câți sunteți voi Românii ?“

— „Noi suntem în Bănatul Timișan, 
în Bihor, Maramureș și în Ardeal, care se 
ține de casa imperială habsburgică, cam 
la un milion și jumătate, der mai mulțl se 
află în Moldova și Valahia, unde împreună 
cu Basarabia se află la vre-o 3 milione 
de Români. “

Generalul stete un moment pe gân
duri, apoi clise: „Ei, bine, d-le căpitan, pri- 
mesce mulțumirile mele pentru împărtăși
rile, ce mi-le-ai făcut și pe cari le voiu face 

cunoscute și Maiestății Sale împăratului, 
care sunt convins, tot așa de mult se va 
bucuria, ca și mine, auclând, că urmașii co
loniilor lui Traian viețuiesc încă și astădl 
pe classicul pământ al Daciei vechi! Cine 
scie de ce folos pote să. fiă acâsta pentru 
noi, ca și pentru connaționalii d-tale! La 
t6tă întâmplarea ar fi bine, să stai mâne 
gata pentru a fi primit în audiență la îm
păratul! La revedere, bravule Căpitan!**

* *
*

In cjiua următore ’i se raporta împă
ratului Napoleon, că adjutantul său, Gene
ralul Bertrand, se rogă pentru audiență. 
— „Să-mi fiă binevenit!**  Ușa atunci se 
deschise și Generalul Bertrand se apropia 
de împărat, care pășind înaintea lui, îl în
trebă cu multă bunăvoință:

— „Ce noutate îmi aduci, iubitul 
meu General!“

— „Am venit, Maiestate, să vă rapor
tez despre o descoperire prea interesantă, 
ce am făcut’o în decursul nopții trecute**.

— „Și anume ?“



Pagina 4, GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 10—1896.

4ele sale cele calde, după cari am 
așteptat cu dor în timpul iernei, 
muscele, țânțarii și fluturii și alte 
vietăți, umplu aerul cu sbârnăitul și 
șborul lor; furnicile harnice es din 
mușurdiele lor și-și caută nutrețul; 
albinele folositbre se desamorțese și 
sug sucul cel dulce, nectarul, din 
florile înflorite; râudunelele încep a 
sosi și cu ele berzele, cocorii și pri- 
veghiătorile cu cântecul lor frumos 
și măiestrit. T6te câmpiile și pădu
rile îuvercțesc, mii de floricele se 
trezesc din somnul lor de iernă, pri
măvara cea mult dorită a sosit!

Tinerii și bătrânii es la câmpiă 
și la pădure, admiră minunile na- 
turei, și mulțî caută a-șl esplică tai
nele firei: toți se bucură și pare că 
o nouă viâța mai veselă însuflețesce 
pe fia-care.

Agricultorul ese la câmp încă 
înainte de răsăritul sărelui, vierii îșl 
curățesc viile, grădinarii cu minte 
îșî altoesc, resădesc seu semănă pomii 
pentru-ca ei și copii lor să se bu
cure de tructele, ce acei pomi vor 
produce peste câțl-va ani.

Câte lucruri admirabile, înse as
cunse pentru cei nepricepcțl, nu se 
pot descoperi și învăța în natura 
cea frumbsă a lui Dumnezeu.

Copiii și tinerii, ca și cei bă
trâni, se bucură de fluturii măiestrit 
colorați de natură, de cărăbușii în
dărătnici, și-i prind. La mulțî însă 
nu le va fi venit vre-odată în minte 
să adune astfel de ființe și să le așe4e 
în cutii frumose cu capac de sticla, 
să-i rânduescă după colorile seu ase
mănările lor, și să-și înfrumsețeze 
odăița lor de lucru, să-și desfăteze 
privirea în timpul iernei și se ad
mire regularitatea cea fără semen, 
ce domnesce în tbte lucrurile din 
lume.

Tuturor le plac florile, formele 
și mirosul lor; prea puțini însă se 
obicinuesc a le aduna, usca și așefia 
pe foi de hărtiă; a le învăța și 
studia folbsele lor și a admira în 
ele pe sublimul creator, care le-a 
lăsat spre a ne bucura și folosi 
de ele.

Noi trecem cțiluic pe lângă lu
cruri, cari ni se par prea comune 
și nevrednice de atențiunea nbstiă, 
și chiar în imediata nbstră apropiare 
se află tesaure neprețuite de gân
dire, admirațiune și folos.

Fiă-care din voi, iubiți cititori, 
cunoscețl încă din copilăria câteva 
plante. Trecând prin deosebitele 
șcăle, prcîe8orii vă vor fi arătat fe
lurite alte plante. Multe din aceste 
plante s’ar uita însă în curând, dâcă 
nu le-am observa în fiă-care an pe 
câmpiile, în riurile și pădurile n6s- 
tre, seu decă nu le-am aduna cu mâna 
nbstră. Și câte suvenirl plăcute nu

sunt legate de florile ce am cules 
și le-am așe4at în vr’un buchet, în 
vr’o carte seu le-am purtat pe hai
nele nostre.

Adunarea și conservarea mai 
îndelungată a plantelor să pbte face 
cu ușurință în plimbările de pe câm
piile din jurul satului seu ale ora
șului, unde cineva trăiesce în păduri 
și munți, la moșiă seu aiurea, fiă- 
care află nenumărate și felurite 
plante, cari de cari mai frumose și 
curiăse. Decă ve ți aduna, în fiă-care 
4’, câte 2—3 din cele mai sănătăse 
și mai bine desvoltate, cari, pe lângă 
rădăcină, tulpină și frun4e, să aibă 
tot-deodată și flori, chiar și fructe, 
în timp fbrte scurt veți avea o co- 
lecțiune avută, frumbsă și instructivă.

Plantele să scot din pământ cu 
rădăcină cu tot, apoi se aș64ă între 
două foi de hărtiă de 4iar® seu su
gativă, potrivindu-le frumos, întin- 
dendu-le bine frun4ele și deschiden- 
du-le bine fldrea cea colorată, ca să 
se p6tă bine vede tote foițele și fi
rele din ea, adecă: sepalele, petalele, 
staminele și pistilul.

Hârtia sugativă absbrbe urne- 
4ela și usucă repede planta, păs- 
trându-șl forte bine colorea firescă. 
Este bine a pune plantele, îndată 
ce le-am adunat, într’o cutie de ti
nichea, de formă cilindrică turtită: 
astfel, plantele se țin prbspete mai 
mult timp, pănă am sosit acasă, 
căci vaporii 4e apă ce es mereu din 
umedăla plantelor, le improspeteză. 
După sosirea acasă se așe4ă apoi în 
hărtiă; punând plantele în mai multe 
foi de hărtiă, le așe4ăm apoi într’un 
tesc seu între două blănițe și le apă- 
săm cu petre, însă nu prea tare, 
pentru ca aerul se potă întră cu 
ușurință între ele, și astfel să alunge 
vaporii ce se forme4ă și se uscă 
repede.

Prin apăsare, plantele îșl iau' 
forma care le-am dato, când le-am 
întins, și tot-deodată hârtia sugând 
umedela, le uscă. Trebue însă se 
schimbăm la început hărtiă în fiă- 
care 4b pentru ca se se usce mai 
iute. După ce s’au uscat, ceea ce 
să întâmplă in 10—14 4il0> lipim 
plantele pe cble de hărtiă cu aju
torul unor fâșii înguste de hărtiă 
unsă cu puțin gumi-arabic. Lângă 
plantă, la drepta și în partea de jos 
să lipesce apoi o etichetă, pe care 
se însemnă numele plantei în româ- 
nesce (și decă se pote și în limba 
latină), locul unde s’a găsit [câmpiă, 
pădure, munte, apă, sat seu oraș], 
în ce di a anului și cine a găsit’o.

De mare însemnătate este a 
nota pe etichetă și figura, mărimea 
plantei, forma și colbrea florilor și 
a fructelor, folosul seu pagubele 
ce ele ne pot aduce.

(Va urma).

Câte-va cuvinte despre Pneumonia seu 
aprindere de plămâni.

Una dintre bălele, cari bântue 
omenirea, este și Pneumonia, care 
se mai numesce în termini poporali 
inflamați a, umflătura plămâ
nilor, seu aprinderea plămâ
nilor.

Cuvântul pneumonia vine dela 
vorba elenă nEQinvevfiovla (se cetesce 
peripnevmonia); în limba germană 
se numesce Lungenentzilndung.

Pneumonia este inflamația ță- 
săturei plămânilor. Pneumonia fiind 
una dintre bălele cele mai dese și 
mai periculose pentru omenire, stu- 
diul. acestei bole a preocupat în toți 
timpii pe omenii speciali ai sciinței 
medicale. Marele profesor de pato
logia internă dela facultatea de me
dicină din Paris, Grisolle, o numesce 
omoritorea omenirei, pentru- 
că ea se află în trite climele, și ea 
nu amenință numai pe copii mici, 
der chiar și bătrânul, care a ajuns 
etatea cea mai înaintată. Marele Hi- 
pocrate, părintele medieinei, 4ic®a> 
că pneumonia este plaga ome
ni r e i.

Pentru desvoltarea pneumoniei 
s’a 4’s» ca multe ar fi căușele, der 
s’a determinat, că febra (frigurile 
mari) ar fi causa cea mai desă și 
principală a pneumoniei, însă se scie 
că bbla acesta se ivesce la noi pe 
o scară mai mare în lunile cele mai 
frigurăse, acăsta nu se înțelege 
tocmai pentru lunile cele mai fri
guros©, ci pentru lunile Martie, 
Aprilie, Maiu, Septemvre și Octom- 
vre și pe lângă acesta s’a observat, 
că pneumonia este mai rară în Nor
dul friguros, și mai multă în dulcea 
climă a Italiei.

Cu'tote ostonelele și cercetările 
făcute pănă acuma tot nu s’a putut 
afla o causă generală hotărîtă pen
tru pneumonie. Ceea ce se scie este, 
că răcind ciue-va fiind nădușit (asu
dat), se pbte îmbolnăvi de pneumo
nie, fără de-a pute arăta mai de 
aprbpe causa acestei îmbolnăviri. 
Asemenea se scie, că acestă bălă 
păte veni din osteneli ale orga
nelor respirătăre, vorbirea 
prea multă în aer rece, mân
cări și beuturî prea reci luate 
când corpul este asudat, și din alte 
diferite răceli mai cu semă în cur
sul nopței.

Pneumonia începe de-odată cu 
un atac de febră (friguri), care ține 
une-ori mai mult, alte-ori mai puțin 
fără a fi fost mai înainte ceva semne 
de bălă; seu se ivesc cu câte-va 4ile 
mai înainte deosebite semne de bălă,

precum: slăbiciune, o sete mare, 
somnul este neliniștit, dureri seci pe 
partea căstelor etc., după care în 
urmă se ivesc îndată fiori și vestesc 
începerea pneumoniei. Febrele (fio
rul 4e friguri) țin câte-va bre mai 
mult seu mai puțin timp. După fiori 
vin căldurile cu semnele sale, cu o 
transpirația mai mare (asudare).

Cele mai multe semne ale pneu
moniei cu urmări regulate sunt: Fri
gurile (febrele), cari sunt semnele 
cele mai importante ale acestei băle. 
Frigurile țin tot cursul bălei dela 
începutul atacului, cu un puls mai 
tare, cu asudare, dureri de cap și 
sete mare.

La persănele tinere și robuste, 
băla în genere este mai grea, decât 
la cei bătrâni și slabi. Căldura și 
setea se măresce făite mult. Pulsul 
în nici un cas nu se urcă peste 100 
bătăi pe minut.

Frigurile țin necontenit 5, 7, 
pănă la 9 4*1©-  Așa-der pănă în 
acest timp băla cresce; odată însă 
cu împuținarea frigurilor încep a 
scăde și semnele bălei. Dela înce
putul bălei se presintă o durere cam 
sub căste, o greutate și cu junghiu. 
Junghiul se ivesce mai des pe par
tea bolnavă și este de multe-orl un 
semn al bronchitei, ce însoțesce mai 
tot-deuna pneumonia.

Bolnavii de pneumoniă simțesc 
necesitate mare de a respira, der 
ei respiră mai anevoe, mai des de
cât în stare normală, și inspirațiile 
sunt fără spor.

Din causa marilor dureri se 
ivesce neplăcuta tușă, care supără 
pe bolnav fărte mult din causa du
rerilor, ce-i face. Se găsesc însă ș 
pneumouicî, cari tușesc fărte puțin, 
seu și de loc în tot decursul bălei; 
er alții, după cum am spus, se chi- 
nuesc fărte mult cu tușea. Tușea 
este seu continuă, seu vine une-ori 
în atacuri, care semănă adesea ou 
ale tusei convulsive (tuse măgă- 
rescă), despre care am vorbit în-' 
tr’un număr trecut.

Frigurile însoțesc numitele simp- 
tăne în tot timpul bălei. Căldura 
asemenea se măresce, și de multe- 
orl se ivesc și dureri de cap, la 
ămenii mai robuștl se păte ivi chiar 
și delir (leșin). Fața este în genere 
roșiă, însă se păte ivi și o colăre 
cenușiă, care se privesce ca un 
semn rău. Cu a cincea, seu a șep- 
tea seu a noua 4h băla ajunge la 
culmea ei și simptomele încep a 
scădâ.

Hipocrat 4* ce> ca: „Celor cu 
pneumonie de le va veni diaree (eși- 
rea prea mult afară) este semn rău“. 
(Aforisma 348).

Tratamentul, adecă modul 
de a tămădui pneumonia, nu păte

— „Din raporturile de-asâră veți fi 
înțeles, Maiestate, că lupta de ieri cătră 
apusul sorelui era deja câștigată, contra
rul era în deplină retragere; numai în po- 
sițiunile dela satul Seratice inimicul se

cu o vitejiă admirabilă!“
— „Da, am cetit și-ți mărturisesc, că 

bravura acestei trupe, și purtarea ei plină 
de vitejiă, deși inimică, mi-a stors tot res
pectul și voiam tocmai să dau poruncă, ca 
•să mi-se înainteze comandantul acestei 
trupe, spre a-1 vede față în față; der ce are 
a face acesta trupă ou descoperirea D-tal?

— „îndată void spune:
„împăratul Traian, cum se scie a 

cucerit Dacia vechiă, și pentru a împopora 
acâstă țâră, câștigată, der pustiită, a adus 
acolo odrasle din totă lumea romană. Pu
ține veacuri după aceea nu se mai audi de 
numele acelor odrasle ale marelui împărat 
roman. Nici o veste nu ni-a mai rămas 
despre sortea, ce vor fi avut. Aseră însă 
aflai, că acele odrasle nu au pierit, ci tră- 
esc încă și în diua de astădî, tot pe ace
lași pământ classic al Daciei, unde pe lângă

tote nenorocirile și vitregimea timpurilor, 
prin cari au trecut în decurs de 18 veacuri, 
ei s’au desvoltat și au crescut, încât astăcjl 
formăză un popor de peste 5 milione sub 
numele lor propriu de Români, cu limba, 
tipul, datinile și costumul lor național ro
mânesc !... ;

— „Ce spui, iubitul meu General? Nu 
va fi cumva vre-un vis al nopții trecute ?“ 
îi dise împăratul cu un suris plăcut.

— „Nu e vis, Maiestate, este fapt 
adevărat. — Comandantul trupei inimice, 
despre care vorbirăm mai înainte, îmi măr
turisise erl seră, că el cu întrâgă trupa sa 
face parte din națiunea română, urmașă a 
coloniilor romane din Dacia traiană! Apoi 
și de nu ar fi altă dovadă, purtarea lor 
admirabilă de erl seră ar fi de-ajuns, pen
tru a ne arăta, că în vinele acestor? eroi 
încă mai curge sângele uriașilor Romani 
din vechime!...

„Der cu deosebire din cause politice 
neamul acesta uitat al rassei latine merită 
totă atențiunea nostră. împăratul Traian a 
recunoscut însămnătatea Daciei pentru Im

periul roman. Acela, care va ave Dacia, 
acestă cetate puternică naturală, va fi și 
stăpânul întregei Europe orientale. Recu
noscând odată acesta, el a și prefăcut Dacia 
într’o provincia romană, cu poporațiune 
romană.

„Cu căderea imperiului roman însă și 
ideile marelui împărat s’au perdut în în- 
tunerecul timpurilor trecute. Astăcjl, după 
16 veacuri, se ivesc însă urmașii marelui 
colonisator, aducendu-ne salutările și ideile 
acestui împărat. Dacia se află și astădî în 
mânii e acestor colonii romane și cine ore 
ar fi în prima liniă chiămat a duce în în
deplinire aceste idei cu spiritul său pu
ternic și cu mintea sa ageră, decă nu Ma
iestatea Vostră!u...

împăratul Napoleon asculta pe gene
ralul său cu totă atențiunea și apoi îi răs
punse :

— „In adevăr, Generale, cu descope
rirea acestui popor ni-se deschide un nou 
câmp pentru politica nostră viitore. Der 
se ascultăm înainte de tote pe comandantul 
prisonierilor români!“

Napoleon dete poruncă să i-se aducă 
înainte căpitanul Jiumanca.

Căpitanul nostru fii primit în au
diență de împăratul Napoleon cel mare, 
de primul sprijinitor al ideii unității la
tine, dâr despre cele ce s’au petrecut și 
vorbit în acestă audiență pănă în de 
astăcjl domnesce tăcerea morții.

** *
După bătălia dela Austerlitz, în 26 

Decemvre 1805 urma pacea dela Pojun. 
Ostașii căcjuțl în prinsore la FrancesI se 
rescumpărară și se întorseră er în patriă 
și la vetrele lor.

La doi ani și jumătate după aceea, 
într’o seră a lunei lui Maid, din anul 1808, 
se vedea în satul Crucița, în Banat, o mul
țime de Români de prin satele vecine, adu- 
nându-se în biserica de-acolo. Intre aceștia 
se aflau mulțî dintre cunoscuții noștri, pre
cum căpitanul Jiumanca, cu locotenenții 
Scribețe și Stoica, apoi sub-oficerii săi și 
o mulțime dintre soldații săi dela Aus
terlitz.

Punct la ora a 10 din nopte căpi-



Pagina 5Nr. 10—1896 GAZETA TRANSILVANIEI

ave de scop aci, depărtarea căușelor 
bdlei, fiind-că nu cundacem causa 
tocmai bine, seu și de o presupu
nem vedem efectele ei ca bdlă, pe 
când ea a încetat de mult a infiu- 
ința organismul. Eu țin a îndrepta 
tratamentul mai mult asupra sem
nelor (fenomenelor) celor mai evi
dente ale bdlei, și este prin urmare 
mai mult simptomatic.

In decursul acestei mici scrieri, 
am cj.ia d0 mai multe ori că frigu
rile sunt semnul cel mai însemnat 
al acestei bdle. Cu crescerea frigu
rilor cresce și pericolul pentru bol
nav. De aceea trebue se ne silim a 
îmbunătăți semnele frigurilor, căi- 
durei și setei; parte spre a aduce 
suferindului ușurință în bdlă, parte, 
•după cum se crede, spre a da bolei 
un mers mai bun.

Mai întâiu de tote trebue ca 
'bolnavul se aibă odihnă bună. Bol
navul nu e iertat să mănânce chiar 
de are poftă, de cât numai nutri
mente apătdse, precum: zamă de 
•carne bună (bulion), lapte dulce cât 
de mult; și numai când are fome 
mare pdte mânca puține legume și 
compot. In tot cașul însă eBte bine 
a ține o dietă strictă, pentru-că mân
carea are efect forte supărător asu
pra frigurilor. Setea supără pe bol
nav forte mult, și este chiar fdrte 
mult recomandat pentru bolnavi a 

’bea mai mult beuturi acide recori- 
tdre, precum limonade, seu o fier
tură de mere acrișore, seu fiertură 
(decocțiune), de smeură (fructus Rubi- 
Idaei), seu de sirop (rubi-idaei). Când 
bolnavul nu păte lua beuturi acide 
(acrișbre), cum sunt cele arătate mai 
sus, din causă, că le provocă tușă, 
atunci trebue se li-se dea o decoc
țiune (fiertură) de rădăcină de nalbă 
(altheae), seu de species pectorale. 
Asemenea este bună emulsiunea de 
migdale compusă ast-fel, și care se 
va lua dela farmaciă: Migdale dulci 
7 grame, Zachăr alb 4 grame, și apă 
destilată 500 grame.

Acestă emulsiune se va bea în 
cursul câte o cășcă mică la
fiă-care două ore.

(Va urma.)

Afaceri economice.

* Precum este nutrementul vite
lor, mai mult seu mai puțin bun, așa 
-este și gunoiul lor, care la noi mai 
pretutindenea este fundamentul piu- 
.găritului seu baia de aur a econo
mului, cum se mai cțice. Și cu tote, 
că gunoiul este de neapărată tre
buință pentru economiă, totuși el se 
tracteză așa de rău, încât mulți din

economii noștri nu-1 socotesc ca pe 
un lucru folositor, ci mai mult ca 
pe unul molestător, de care voesc 
se se scape cât mai curend și fără 
multă ostenelă.

Unii din economii noștri umblă 
de tot fără grijă cu gunoiul, nu nu
mai pănă când îl scot din grajd, ci 
și după ce-1 aruncă pe grămada de 
gunoiu, îl mai lasă așa neașecjat, 
de-1 risipesc porcii în tbte părțile, 
ceea-ce face ca gunoiul se-șl perdă 
fdrte mult din puterea lui roditore.

Pentru a încungiura perderea 
amoniacului din gunoiu (așa se nu- 
mesce partea lui roditore), economii 
învețați recomandă, ca se se facă 
grajdurile mai afunde și mai înalte, 
cu ieslele mișcătdre, așa ca acestea 
se se pdtă ridica, după cum se suie 
și gunoiul în grajd. In asemenea 
grajduri apoi nu se scote gunoiul 
așa des, ci numai la câte doue trei 
luni odată. Unde grajdurile se fac 
pentru mai multe vite, acolo se re
comandă în asemenea cașuri, ca ușile 
se fiă așa de mari, încât se p6tă în
tră de-uua cu carul în ele, și de 
acolo se se încarce și se bb transpor- 
teze pe locuri în câmp.

Pentru cei mai mulți din eco
nomii noștri de vite așa ceva este 
cam greu și cu cheltuâlă tot-odată ; 
ajunge ca ei se scie scdte gunoiul 
mai cu grijă din giajd și se-l așecje 
într’o grămadă regulată, de unde se 
nu se prea pdtă risipi. Când credem, 
că grămada de gunoiti nu ar ave 
umecțelă destulă, ceea ce se întâmplă 
cu deosebire la gunoiul de cai, atunci, 
pe timpul iernii, mai aruncăm din 
când în când și zăpadă peste el, ca 
se se topescă și se-i dea umecjela de 
lipsă. E bine a se arunca asupra gu
noiului și udul din grajd seu cel ce 
se scurge din grămadă, căci el nu 
numai că ține gunoiul în necurmată 
umecjâlă, der îl mai și îmbunetățesce.

Pe la noi înse se pbte vede la 
mulți economi, scurgendu-se udul și 
mustul de gunoiu nevătămat pe ulițe, 
se pot vede grămăgiore de gunoiti 
lăsate de multe-orl pe câmp de tbmna 
pănă primăvera, în arșița sbrelui, es- 
puse vânturilor și ploilor, caii îm
prăștia totă puterea roditâre din ele

Economii, cari lucră așa ușura
tic, pe dreptul se asemănă nebunului 
din poveste, care aruncându-și punga 
cu banii într’un rîu afund, striga în 
gura mare, că el mâre de fome, pie- 
cum aucjim și pe unii din economii 
noștri cjicend., „că am dus atâtea și 
atâtea care de gunoiti pe loc și to
tuși am avut un cules slab“.

Pe la noi s’au dedat plugarii a 
gunoi pământul numai cu gunoiul 
vitelor; în alte țări însă se mai gu- 
noesce pământul încă și cu gunoiul

omenilor (materii fecale), cenușă de 
prin fabrici, sare, var și altele, căci 
s’a adeverit prin un lung șir de cer
cetări, că e de ajuns să lipsâscă nu
mai una din materiile amintite și 
râdă pământului să sufere și să scadă 
din an în în mai tare. In țările ace
lea apoi se și recolteză de pe pă
mânt de două-ori atâta rodă, ca pe 
la noi.

Plugarii, cari cfic, că pământul 
acum nu ar mai da răde așa îmbel
șugate ca mai de mult, nu au drep
tate, ori decă au, vina nu este a pă
mântului, ci a stăpânului. Și anume 
âtă pentru ce: Prin strînsul fânului 
de pe livecjî, precum și prin căratul 
bucatelor de pe locurile arătâre, scâ- 
tem în tot anul sute de chilograme 
și decă în locul lor nu mai adaugem 
pe pământurile din cari le-am luat, 
alte materii roditâre, precum e gu
noiul vitelor, hotărît că și râdă pă
mântului se sleesce și scade dela o 
vreme, ade'verindu-se și aci prover
bul: „Din sacul, care tot iai și nu 
mai pui nimic, odată dai de fund“,

Cam așa au făcut pănă acum o 
parte din plugarii noștri; ei au tot 
scos rodurl peste roduri din pământ, 
fără a bb gândi, ca se-i mai dea și 
ei în schimb câte ceva din materiile 
nutritâre. Prin urmare, dâcă pămân
tul pe unele locuri nu mai dă io
duri așa îmbelșugate ca mai de mult, 
nu el este de vină, ci noi, cari îl 
tractăm așa mașter.

I. Georgescu.

Nou abonament
la

SAZMA KOSBWIM
Cu fi Ianuarie flSîJtt st. v. 

S’a deschis nou abonament Ia 
care invităm pe toță annielt și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețui abosaTiestuisib 
Pentru

--in a,xx
șese l-îmi 
trei luni

Pentru România și străinătate:
franci

Austro-Ungaria:

POVEȚE.

Cum se pote cunosce, că mierea 
e curată ori nu ? Se pune o lingură 
plină cu miere într’o sticlă mică, 
apoi se pun în aceeași sticlă trei 
linguri de spirt de vin. Sticla se 
scutură bine și după aceea se lasă 
se se așecje conținutul ei. Dâcă în 
scurt timp se formeză pe fundul sti
clei un strat alb, atunci mierea nu 
este curată, ci e amestecată cu gly- 
cosă (zahăr de struguri). Mierea cu
rată se pote cunâsce de pe aceea, 
că se topesce tâtă în spirtul de vin. 
In loc de spirt de vin se pdte fo
losi și rachiu de rând.
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mai ușorAbonarea se pote face 
mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Condamnarea animalelor.

Evul-mediu e plin de cele mai gro
zave nebunii. Mintea omenâscă a fost adânc 
turburată, întunecată de prejudiții estra-or- 
dinare, de idei bisare, de halucinații fune
bre și ridioule. In acâstă epocă faimâsă a 
istoriei se ajunsese la disouții ca aoeea de 
a soi câte suflete înoap pe vârful unui ao, 
și dâcă femeia are sâu nu un suflet. Aoâstă 
din urmă oestiune a fost pusă chiar la 
vot într’un congres de olericl, și s’a tran
șat în favorea sexului frumos numai ou o 
maioritate de un vot.

Der oea mai estra-ordinară din tote 
nebuniile, cari au bântuit în Evul-mediu, e 
de sigur judeoarea și condamnarea anima
lelor de cătră justiție. Esemple de aoestă 
natură găsim însă-șl în anticlitate, deși 
fârte rare.

In Grecia un câne a fost condamnat 
la muncă silnică, pentru-că mâncase un 
clapon, Procesul s’a judecat cu mare pompă 
cu pledârii în tâtă regula.

Etă ce spune și Biblia: „Deoă un 
bou lovesce ou cornele un om seu o fe
meie, și decă cel lovit mâre, boul va fi lapi
dat fără întârdiere. și oaruea lui să nu se 
mănânce (Exodul XXI, 28)“

Dâr nicl-odată nu s’au condamnat 
atâtea animale, ca în Evul-Mediu, Proce
sele acestea se numără cu sutele și sunt 
probate cu acte în regulă. In de obște 
animalul era apărat de-un avocat. Porcii 
sunt acei cari au avut sâ sufere cele mai 
multe și mai grele condamnări. Etă, de 
curiositate, un compt curent al tribunalului 
din Caen, Francia, din anul 1356. „Pentru 
oheltuelile și salariul călăului, care a tre
buit sâ ardă un porc în urma sentinței a 
treia din lanie 1356, oincl gologani. Pen
tru lemnele neoesare acestei arderi, șase 
gologani".

In 1386, fiiul unui industriaș, din 
Falaise, fiind mutilat de o sorofă, care îi 
sfășiase figura și brațele, a intentat proces 
sorofei. Prin judecată în tâtă forma, scrâfa 
a fost coudamnată la supliciu : îmbrăcată 
cu o haină, cu pantaloni și ou mănuși, 
purtând pe oap o mască în formă de figură

tanul Jiumanca se urca pe amvon și adresă 
următorele cuvinte cătră mulțimea adunata:

— „Frați români! O sorte vitregă 
apasă hemul nostru de mii de ani fără în
trerupere și fără milă, par’că ar zăce un 
blăstăm asupra nostră din causă, că ne tra
gem dela poporul domnitor al lumei vechi. 
Din neam în neam poporul nostru tot sub 
jugul sclăviei, mâncându-șl mălaiul său 
udat în lacrăml de dureri și de amărăciuni! 
Insă, precum în natură: după o iernă, fiă 
cât de grea, trebue să se vestescă apro
pierea primăverii, întocmai așa și pe ori- 
sonul vieței poporului nostru pare că se 
ivesc semnele unei sorți mai blânde și ale 
■unui viitor mai fericit pentru amărîta și 
mult cercata națiune română! Dela apusul 
■sorelui încep a răsări radele speranței pen
tru noi!... Națiunile cele mai culte și no
bile din apus au desfășurat stăgul tricolor 
al renascerii poporelor, cu devisă: Libertate, 
înfrățire și egalitate! S’a proclamat neatâr
narea poporelor; tote poporele sunt invi
tate a primi și apăra acest simbol dumne- 
•deesc, mai cu sâmă însă poporele subju-

gate, cărora li-se promite scăparea de sclă- 
via seculară!... Lupta se continuă deja de 
20 ani; apusul întreg a rupt lanțurile su- 
grumătore. Cu cât simțul libertății a stră
bătut mai adânc în sângele poporelor, cu 
cât mai mult s’au deșteptat simțemintele 
cele mai nobile, însuflețirea generală, erois
mul, iubirea de patriă și de națiune!

„A venit rândul la noi, la poporele 
răsăritene.

„Apusenii ne întind mâna de ajutor 
și ne chiamă la o vieță liberă, la înfrățire 
și egalitate cu ei! De aceea am chiămat 
pe toți bărbații români, preoți și plugari, 
scriitori și cărturari, iubitori de națiune și 
doritori de fericirea ei, se ne sfătuim fră- 
țesce și sincer, cum se cuvine fiilor unei 
națiuni! — Eu din parte-mi vă declar so
lemn, că void fi cel dintâiu, care mă voiîi 
supune voinței generale, fără nici o șovăire 
așteptând dela fiă-care dintre voi asemenea 
supunere!

— „Să trăiâscă!" „Să trăiescă căpi
tanul Jiumanca! El să ne conducă! ’L ur
mam și la gloriă și la morte! El să ne

conducă! Să trăiescă!" striga, ca dintr’o 
gură, poporul adunat.

— „Mă supun voinței adunării, pri
mesc conducerea luptei și mă simt mândru 
pentru îucrederea, cu care m’ațl onorat! 
Der înainte de tote, să jurăm lui Dum- 
nedeu, că vom lupta, ba dâcă se va cere, 
vom muri chiar pentru scăparea poporului 
român!" — „Jurăm!" „Jurăm!" —răspunse 
mulțimea. — „Acum să organisăm lupta și să 
hotărîm planul de lucru!"

ti--

In fiă-care an, în luna lui Iulie, în 
cjiua St. Andrei, la Timișora se ține un 
târg mare, care cu tot dreptul se numără 
între cele mai căutate din Bănatul întreg. 
Țăranul tocmai pe atunci a gătat cu co
situl fânului, cu seceratul grâului, a săcării, 
și și-a adunat atâtea rode, câte pote aduce 
la terg și vinde, ca să-și câștige banul 
dintâiu pentru acoperirea dărilor și a altor 
năcasuri ale casei.

Acolo alerga și de astă-dată Româ- 
nimea dela teră cu roda muncei sale; des 
de dimineță veniau pe jos, seu în trăsuri, 
seu în cară trase de boi, cete de bărbați, I

bătrâni și tineri, de muieri și de fete, toți 
frumos îmbrăcațl în haine de sărbătore, 
după obiceiul strămoșesc, ca și când ar 
merge la o sărbare.

Porțile cetății erau deschise, strajele 
porților steteau la post, lăsând liberă in
trarea în cetate, fără a controla produc
tele seu mărfurile ce veniau la terg.

Carăle intrau încărcate, și se opriau, 
care unde voia și credea, că va pută să 
vândă mai în grabă și mai bine marfa sa.

Insă un ochiu ager totuși ar fi putut 
să facă o deosebire între târgul de astăcjl 
și de altă-dată. De-o parte mulțimea de 
cete de bărbați, care se putea ușor vede, 
că ei sunt, sâu că au fost nu mult înainte 
soldați. Mersul și ținuta lor era sărbăto- 
rescă, apoi fiă-care era împănat cu fruncjă 
de stejar la pălăriă, ori la căciulă. Mulți
mea de care cu fen și direcțiunea lor de- 
deau o privelisce estra-ordinară, și tote 
aceste cară nu trăgeau după cum era obici
nuit, la târgul de fân, ci se opriau și pe 
alte strade, cu deosebire însă în apropierea 
casarmelor militare.
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omenăscă. Biata scrâfă, încălcată și înmă- 
nușată, a trebuit să sufere și ea aoeleașl 
mutilații, pe cari le făouse părței oivile!

In 1408, la Vaudreuil, un poro a fost 
spânzurat da pioidre, în urma unei sentințe 
a tribunalului din Rouen, pe motiv că nu
mitul porc mușcase un copil.

In 1565 a fost ars în Montpellier un 
oatâr, d’impreună cu stăpânul lui. In 1601 
tribunalul din Paris a condamnat pe nobila 
damă Claude de Culau să tiă spânzurată 
d’imprennă cu oânele ei. In 1613 și în 
1623 o sorofă a fost arsă d’impreună c’o 
măgăriță, ca complice în aceeași crimă.

Dâr acel mai curios din tdte, e de 
sigur procesul, pe care l’au avut podgorenii 
din Saint-Jean de Maurienne cu nisce gân
daci, cari le distrugeau viile. Tribunalul a 
deschis două anchete, în anul 1545, una 
pentru loouitorl, și alta pentru gândaol. 
Locuitorii au propus gândacilor un con- 
promis: ei le ofereau să le abandoneze o 
bucată de pământ în întindere de două 
hectare și jumătate. Dâr avooații gândaoi- 
lor s’au opus, pe motiv că pământul era 
sterp.

Clerul catolic dedea sentințe numă
rase în oontra animalelor rău făcătore, 
chemând asupra lor urgia cerâscă.

Și în țâra românesca au esistat ase
menea obiceiuri bizare. Codul penal al lui 
Vasile Lupul arată, ce anume pedepse să 
se dea diferitelor animale în amintite îm
prejurări. Se citeză chiar numărâse cașuri 
de animale pedepsite, mai ales în Mol
dova.

Și tot porcii, săracii, primeau pedepse 
mai grele.

MULTÎTși DE TOATE.

isprăvile unui elefant.

Din orașul Antwerp» i-se scrie Ziaru- 
lui ,Frankfurter Zeituug" următorele:

Otelierul din strada Pelikan Nr. 106 
a avut dilele trecute o visită curiâsă. El 
stetea diminâța înaintea ușei localului său 
și privea la un elefant, pe oare chiar în 
momentul acela îl duceau pe dinaintea ote
lului doi bărbați. De-odată elefantul se 
smulse din manile conducătorilor săi și luă 
direcțiunea spre otel. Otelierul alerga în 
lăuntrul localului și se așecjâ după tarabă. 
Și ce să vecii? Elefantul întră în looal, în
cepu aoi a răsturna tote scaunele și mesele, 
sparse tote sticlele, și în fine mai aplica cu 
trompa sa și o lovitură pe spatele otelie- 
rului înghețat de spaimă.

Acuma intrară In local păzitorii ele
fantului, și aoestora le succese a mai îm
blânzi puțintel pe elefaDt, care dealtmin- 
trelea nu era răutăcios, ci numai îi cam 
plăceau „glumele'4. De abia porniră însă 
ei spre ușă, când podinele odăii se rupseră 
și elefant ou păzitori se treziră în pivnița 
casei.

Costă multe osteneli pan’ ce putu fi 
scos elefantul din acestă posițiă neplăcută, 

dâr acum înțeleptul animal se onminți de 
tot, și urmă ca un miel păzitorilor, cari îl 
conduseră la ciroul la care aparținea.

Directorul circului primi dela otelier 
un cont de 300 franci pentru pagubele cau- 
sate de elefant și directorul imediat și plăti 
suma pretinsă.

*
La ee te duce fomea,

In anul 1499 ajunse Wilibald Pirk- 
heimer, conduoătorul trupelor din Niirn- 
berga, în ținutul Engadinului.

„Sortea hotărî", <jise Wilibald într’o 
scriere a sa „ca să ajungem într’un sat 
mare, oare aoum era ars. In capul satului 
observarăm două femei bătrâne. Femeile 
aceste mânau o câtă de copii, cu toții la 
400 băețl și fetițe, ca o ciurdă de vite. 
Intrâgă ceta acâsra era ou totul leșinată de 
fâme și noi ne înspăimântarăm la vederea 
copiilor.

„Am întrebat pe femeile bătrâne, că 
unde voieso să mâne câta aceea nefe
ricită^

„Femeile, cari abia îșl desohideau gu
rile de fdme, răspunseră: „Iți vedea nu
mai decât, unde merge câta acesta nefe- 
ricită"."

„ Abia diseră acâsta, și sooboriră în jos 
pe o colină, se puseră în genunchi jos, și 
înoepură a pasce ârba ca animale sălbatioe, 
ou deosebirea numai că animalele paso 
de-a dreptul cu gura, pe oănd ceta acâsta 
mai întâi rupea ârba cu mâDÎIe. Din es- 
periență ei sciau acum oare ârbă e mai 
amară și care e mai dulce și mai bună de 
mâncat."

„La priveliștea acesta înfricoșată am 
stat mai mult timp ca lovit de trăsnet."

„Una dintre cele două femei Zise 
mai departe: „Vedeți acum, pentru-ce am 
mânat noi aici câta acâsta neferioită ? Pă
rinții copiilor au perit în luptă, mamele 
lor au murit de fome, averea lor a fost 
prădată, locuințele au fost arse, âr noi, săr
manele de noi, numai pentru bătrâueța uâs- 
tră am fost cruțate. Și aoum mânăm pe 
acești copii nenorooițl la pășunaf, până 
când mai aflăm oeva nutrement de ierburi. 
Noi sperăm însă, că atât ei,, cât și noi în 
scurt timp vom fi seăpațl de miseria acesta 
ne mai aucjită. Norocoși aceia pe oarl îi 
răpesce iute și în grabă mârtsa, până când 
noi trebue să ducem o viâță atât de tică- 
losa".

„Când aucfii și vă(jui eu acâsta" Zic® 
Pirkheimer, „nu-mi putui reține laerimele, 
deplânsei sortea nemernică a omului și con
damnai cruZimile răsbâielor."

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui Cs. în Făgăraș. Astfel de lucruri nu 

se pot da publicității.

Târgui de rîmătorl uin Sîefnbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

20 Ian. de 33311 oapece, la 21 Ian. au 
întrat 1078 oapete și au eșit 175, rămâ
nând la 22 Ian. un număr de 34,214 oapete.

Se notâză marfa: ungurâscâ veche 
grea dela —.— or. pănă la —.— cr. 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— or.pănă la—.— cr., demijloo dela 
—.— cr. pănă la 45.— cr. ușâră dela 
—or. pănă la — .— or.

Marfă țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la —.— or. u ș o ră dela —.— cr. 
pănă la —.— or.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dom. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

14 0. P. uciși în S.
15 C. P. P. Tibeus
16 Inc. lanț. ap. P.
17 f C. Păr. Ant.
18 8. P. At. și Ciril
19 S. P. M. Egipt.
20 f C. P. Eft. m.

26 Policarp
27 S, I. Christ.
28 Carol și Marg.
29 Francisc
30 Adelgunda
31 Petrus Noian

1 Febr. Ignat

CuspsmS -a bursa din Viena.

Prețurile cerealeor din piața
Din 24 Ianuarie st. n, 1696

Brașov.

Măsura 
sâu Calitatea.

Valuta 
austr.

greut tea fi. or.
1 H. L.

H
D

n
n
D
tt
D
M
n

H
h

1 kilă

100 kil.

i cel mai frumos 
Grâu< mijlociu . .

|mai slab . .
Grâu m este out . .
„. f frumosă
S6oară \ mijloci» .

1 frumos
l mijlooiu 

„ „ ( frumos
OvSe t mijlociu .
Cucuruz....................
Mălaiu....................
Mazăre....................
Linte ....................
Fasole....................
Sămânță de in . .
Sămânță de oânepă 
Cartofi.....................
Măzăriohe .... 
Carnea de vită , .
Carnea de poro . 
Carnea de berbeoe 
Său de vită prdspăt 
Său de vită topit

5
5
4
3
3
3
3
3
2

3
4
5
7
6
9
4

21
32

60
20
80
60
50
10
40
10
20

10
30
50

80

44
48
24

Din 23 Ianuarie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.60
Renta de oorâne ung. 4°/0 . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2% • 125.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 102.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10
Bonuri rurtde oroate-siavoue. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50 
Renta de hârtie austr....................... 100.75
Renta de argint austr................. 101.—
Renta de aur austr....................... 122.65
LosurI din 860 ......................... 148.—
Aoții de ale Băncei austro ungară. 1008.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 413 25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 362.— 
Napoleoudorl.  ......................... 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.37'/2 
London vista....................................121.35

Din 24 Ianuarie 1896.
Cursul pieței Brașov.

Bancnote rom. Comp. 9.53 Vând. 9.56-
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50'
Napoleon-d’ori Cump, 9.57 Vând. 9.62:
Galbeni Cump. 5.58 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. 59.- Vend. ““ • “
Lire turoesol Cump. 10.80 Vend. —.—

Bursa de Bucurese
din 22 Ianuarie n. 1896.

Calendarul săptâmânel.
IANUAR are 31 Zile. GERAR. Valori D

o
bâ

nd
a Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5% Apr.- Oct 100 .%
Banta amortisabilfi .... 5% 99.%

Jî „ (Impr. 1892 . . . 5% îan.-inl 99-
n „ din 1893 5% 99.—
n „ 1894 int. 6 mii. f>% Apr.-Oct. 95.'/,
n „ (Impr. de 32. '/, mii. 470 lan.-lulie 86%
n „ (Impr. de 50 mii 4% 87.
D „ (Imp. de 274m 1h90 4% 87.%

„ (Imp. de45m. 1891 4% 87.-
r „ (Im. de 120 iul. 1894 4%

Mai-Nov.
87.—

Oblig. de Stat (Conv. rurale/. 6% 101 %
Oblig. Oasei Pensiunilor fr. BOC 10 287.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 o"/» lau.-lul.

„ ,. din 1884 &7n Mai-Nov.
H „ „ din 1888 5% lun.-Bec. —
•J „ ,, din 1890 5% Mai-Not. 95 —

Scrisuri fonciare rurale . . . 6% laa.-lniie 91%
Jî ,, urbane BucurescI 6% n ii 100 '/,

5% n n 88%
n n • ■ b% 80. %

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o, n n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81
V. N
500 150 v

Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v, 1595.
Banca agricolă......................... 5C0 150 v. 208--
Dacia-România uit. div. 35 lo: 200 într. v. 396.-
Naționala de asig. uit. div. 43 le 200 417 -
Soc, Bazalt. Artif, uit. div. lei 30 250 325.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151, 250 183. -
Soc. Rom. de Hârtia uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 105. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C 200

„ „2 em. u. d. 0 10U _ e_
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei KX _  _
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30, ' lUCC _ e _
Societ. p. const, de Tramways A> —.—
20 franci aur 20.0-

SCO MPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2%
4'/2%Avansuri pe efecte 6% Petersburg . .

Casa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 3%
Londra .... 2“/,. Belgia .... 3'7oViena..................... 5°/o Elveția .... «’/•//o

Proprietar: Or. Aurei

Redactor responsabil: Gs*egoriu  BSaior.

Cei împănați cu frunde de stejar nu 
se duceau la târgul mare, nici, după cum 
era obiceiul, în direcțiunea corturilor cu 
mâncări și băuturi, ci trăgeau și ei după 
carăle cu fân, pe cari le încungiurau. Apoi 
începeau în mod bătător la ochi a întreba 
despre prețul fânului, a tergui de-a lungul 
și de-a latul, însă fără a ajunge la în- 
voâlă.

Uitându-se cine-va, ar mai fi putut 
vede, că vânZătorul și cumpărătorul îșl fă
ceau semne din ochi; ei! dâr nimenea nu 
era să bage de sâmă, căci cui să-i fi picat 
în minte vre-un gând rău, când țâra în- 
trâgă se află în deplină liniște!

Românii sțeteau pe lângă carăle cu 
fen, târguiau și vorbeau, par’că așteptau 
pe cine-va, sâu ceva; de-odată însă stră
bate vestea la ei: „Porțile cetății se închid! 
Suntem, tradațl! Părăsiți carele, cântați se 
scăpată care cum pote!“

In același moment începură și tobele 
a bate alarma prin curțile casarmelor și 
pe strade. Patrolele și picheturile militare 
luară direcțiunea spre carăle cu fân, ajun

gând însă acolo, aflară numai carăle, pe 
când boii și țăranii nu mai erau.

Patrolele începură a descărca fenul 
din cară, și ce se vedl: în fiă-care car din 
jos de fen se aflară încărcate pusei și căr- 
tușe, peste tot o armătură pentru aprope 
7000 de soldați!

❖

La Ciacova, în apropierea Timișorii 
se făcură pregătiri pentru pedepsirea cu 
morte a unui ofițer superior, osândit de 
tribunalul militar pentru crima conspira- 
țiunei și resvrătirei.

Din tote părțile Banatului lumea alerga 
să fiă martor ocular la împlinirea sentinții 
și să vâdă teribila scenă.

Spendurătorea este gata, gâdele cu 
ajutătorii săi stăteau la îndemână și aștep
tau conductul militar, ce se apropia adu
când pe osândiți în mijlocul său.

Se începură formalitățile obicinuite; 
de pe tribună, aședată sub spândurătore, 
se publica încă odată sentința tribunalului 
militar asupra lui Ion Jiumanca, fost căpi
tan în armata imperială, pentru crima de 

conspirațiune și de seducere a poporului de 
jos, misera plebs, la rebeliune etc.

Gâdele, în înțelesul legii, și profitând 
de dreptul său, se ruga de trei-orl pentru 
pardonarea osânditului, și după tot atâtea 
răspunsuri din partea președintelui, ca: 
„Pardon e numai la Dumnedeu" se sfîrși 
în fine și formalitatea cu „frângerea unui 
băț", aruncându-se bucățile lui la piciorele 
osânditului. Avea să urmeze acum spenZu- 
rarea. Osânditul se întorse însă cătră pre
ședintele cu rugarea, să-l lase a adresa ul
timele cuvinte de rămas bun cătră popo
rul adunat.

Căpitanul Jiumanca cu o voce sonoră 
șî duiosă rosti acum următorele cuvinte 
cătră popor:

„Români! Cercarea nostră pentru eli
berare nu a avut succesul dorit! Trădarea 
unui străin a zădărnicit’o! Der să nu credeți, 
că ea a fost fără de folos și să nu despe
rați ! Pomul sclăviei, crescut în restimp de 
atâtea sute de ani, nu cade cu una, cu 
două lovituri! Generațiuni, multe genera- 
țiunl vor mai trece, și tote lovind într’en- 
sul, abia-1 vor pute scote din rădăcini!..

„Dâr mă simț mândru, că Provedința. 
și-a ales modesta mea personă dintre con
frații mei bănățeni, spre a da lovitura cea 
d’întâiti sclăvismului secular, și mor cu su
fletul liniștit, sciind că sămânța sădită prin 
mortea mea în inimile vostre, va aduce ro
dul dorit de fiă-care Român bun și dori
tor de-o sorte mai fericită pentru acest po
por blând!...

„Și privind în viitoru-i, par’că văd vi
sul vieței mele realisat, văd națiunea nos
tră unită între sine, o văd iubită și res
pectată de lumea întregă! Adio! Fraților 
Români, nu uitați în veci, că sunteți sânge 
din sângele Scevolilor, al Horațiilor și al 
Grachilor, și nu încetați nici când a lucra 
din răsputeri pentru preamărirea neamului 
românesc!.. Adio!.. âr Tu, gâde! fă-țl acum 
datoria!"

Cinci minute trecură și — cadavrul 
căpitanului Jiumanca se clătina în aer; su
fletul său nobil se înalță la ceriu, spre a- 
se uni cu sufletele celorlalți martiri ai Ro
mânismului !
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■I. Loteriă ungară de clasă
020,000

1896.

I. a 10 parte I. a 20 parte
3 fl.« fi.

i

Pentru Clasa III:

dela 12 pănă 28 Maîă I89G.

Câștigurile se plătesc în bam gata fără nici un scăljăment. Sorțirile se îndeplinesc sub controla statului și supravegherea unui notar 
public reg. Anunțăm planul loteriei și aducem la cunoscință publică, că losuri sunt de ven4are la colectanți designați prin afișe cu pre

țurile originale de sus.

BUDAPESTA, 24 Deeemvre 1896. SimCth, ICgMllOS JS daSă UftMlL

I|1O parte
3 fl.

o jumetate 
IO fl.

o jumetate
30 fl.-

i

din 
losurî

incidentul esposiției milenare în Hudapesta 
cu 45,007 câștiguri împărțite în trei clase cu o premie.

• Data tragerei losurilor -w
Pentru Clasa I:

dela 5 pănă 8 Februarie

Prețul losurilor valabile pentru 
los întreg 
3» 11.

Pentru Clasa II: 

dela El pănă 14 Martie 1896.

na clasă: Prețul losurilor întregi valabile pentru tote 3 clase:
11 20 parte I los întreg

1 ÎL OO fl.

oferă de stat

l

cu suma totală de 9,200,000 Corone.

I

Losurî întregi, pentru tote 3 clase:Prețul leșurilor (valabile pentru I. clasă]: »
3.— florini.

■ . Cel puțin 
al treilea los 

câștigă.

Cel puțin 
al treilea los 

câștigă.

Pentru siguranță se trimit losurile în epistole RECOMANDATE. Pe Iftngă prețul original al losurilor 
se se trimită pentru porto și lista de tragere 25 kr. — Ea comande de losuri întregi 50 cr. pentru porto și 2 
liste de tragere. — La tragerea loteriei 1 Clase ung. au eftștigat losuri vendute de mine 400,000, 200,000, 
100,000, 80,000, 50,000.

<>
i

i

Adresa Telegr.: 

Lottoheintze, 
Budapest.

I.— florini.

NE MAI POMENITE ȘANSE DE CÂȘTIG
concesionata

Cel mai mare câștig 
în cas favorabil

45,007 câștiguri, împărțite în 3 clase

UN MILION CORONE
Tragerea los. Clasa 1: 

dela 5 pănă 9 Februarie 1896.
Tragerea los. Clasa II: 

dela Bl pănă 14 Martie 1896.
Tragerea los. Clasa III: 

dela 12 pănă 28 Maia 1896.

Planul câștigurilor. Planul câștigurilor. Planul câștigurilor.
Câștiguri Cortine Cortine Câștiguri Cortine Cortine Câștiguri Cortine Cortine

1 ă, 80000 = 80000 1 â 100000 = 100000 1 Premiu 600000 = 600000
1 35 60000 = 60000 1 55 60000 = 60000 1 ă 400000 = 400000
1 3? 40000 = 40000 1 5? 40000 = 40000 t»o o, a ® 1 55 300000 = 300000
1 53 30000 = 30000 1 55 30000 = 30000 43 CD fl

kg 1 200000 = 200000
1 W 20000 = 20000 1 55 20000 = 20000 o 5 o 1 55 100000 100000
1 51 15000 = 15000 1 35 15000 = 15000 lO ’ r --r--u> rS 2 55 40000 = 80000
1 55 10000 = 10000 1 n 10000 = 10000 © O Q 2 55 20000 = 40000
2 ;; 8000 = 16000 2 » 8000 = 16000 J.g.’gS 5 51 10000 = 50000
8 55 4000 = 32000 8 55 4000 = 32000 -2-1 10 5) 8000 = 80000

10 M 2000 = 20000 10 51 2000 = 20000 Q Q..S 34 6000 = 204000
13 5? 1000 = 13000 13 35 1000 = 13000 100 55 2000 = 200000

100 55 400 = 40000 100 400 = 40000 200 J! 1000 = 20Q0OQ
860 55 200 = 172000 860 5) 200 = 172000 2650 55 200 = 530000

9000 33 80 = 720000 9000 55 120 = 1080000 22000 55 150 = 3300000
10,000 Suma oâștigurilor 1.268,000 11,000 Suma câștigurilor 1.648,000 25,007 câștiguri și 1 premiu, total 6.284,000

1| 11 11 11
!•* 1 9 1 1° | 90 i| 11 *1 11|1 l« [IO | 90

20.— IO.— 2—
"Hm *■

— 30— 6.—
Kecomandă și trimite după primirea banilor, ori cu rambursa,

CARL E E I IT T Z E, Budapesta, Szervitater Nr. 3
Adresa Telegr.:

Lottoheintze Budapest.
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5.50
. . . . per metru 22, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 65 cr. etc.
Lai nouă, calitate superioră, per metru 24, 28, 32, 35, 40, 45,
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Secțiunea mărfurilor de lânărie
. . . . per metru 95 cr.
• • • • n „ »« n

• „ fl. I.—
per metru fl. 4.29, fl.55, 1.45.

. . . . per
• • • • n

• • • • n

• • • • n

• • • • n

IJowMân-Claeviot 120 cm. lat..........................................................
Postavul*!  de dame calitate forte bună 120 cm. lat ....
Postavul*!  diagonale 120 cm. lat.................................................
©Bieviot uni, în t6te colorile moderne 120 cm. lat........................
Stofe de modă englezești, cea mai bună calitate 120 cm. lat 
Cheviot ISiagonal în tote colorile cele mai nouă 120 cm. lat, 
Kammgarn cordonne (Haute Nouveaute) 120 cm. lat . . .
Tricot gouffre moda ultimă 120 ct lat.......................................
SSoyal goufl’re (noutate parisiană) 1-0 ct. lat.............................
Xoutătiie cele mai excMsite în stofe de modă original englezești și franțuzești

’ per metru il. 4.95, 2.20, 2.SO, 3, 3.50, 3.45, 3.05, 4.®O, 5.50
Stofe moderne, lățime duplă ........ per metru 22, 32, 34, 48, 5i0^ 58,_60, 65 
IBarcIient și Pianell-Cottons, cele mai

48, 52, 55, 60 cr.

s

VIENA, VI.,
Mariahilferstrasse 

« Mr. 81-82,
Souterrain, Parterre, Mezzanin, I. Stock..

Secțiunea mărfurilor de mâtâsărie
9

ÎWfătăsărieț calitace bună, și desin nou și gust destins...................
Stofe ctirată mătase, splendide, ultima moda....................
jmătăsărie^ scoțiană modernă.................................. ....
Merveileiax glace fasone, mătase curată în tote colorile . .
Taffetas niâile rayes, mătase curată, esecuțiune splendidă . .
Taffetas l’«y»*,  mătase curată...........................................................
Taffetas raye points!, mătase curată............................................
SSrocatelie, matăsărie superioră, desenurî destinse . . .
Crepon, curată mătase pentru Blouse, esecuțiune elegantă apartă

o

per metru 65, 85, 94, 96 cr.
......................... per metru —
........................ n
.............................. n
.............................. n 
............................................ n 

.............................. n

........................................... 71
___ ____ ______ t . . per metru 
Painches de mătase, original englezesc pentru Jaquete și mantale, fahricatu cel mai bun

per metru fl. 3.00, 5, 9.50, 13.25 etc.
Peluclies de mătase în tote colorile .........................................................................per metru fi. 9.10. 1.49.
Catifeie în tote culorile.................................................................. per metru cr. GO, 98, fl. 1.30. 1.50. 2.30.
Catifele în desenurî splendide............................................................................................  per metru fl. 8.20, fi.30.
Cord Velvet în tote colorile................................................................................................................per metru fl. 1.45.
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al sus numitelor ciasornice, dau în scris

I

lncrate
lustrul.
o garanție de 3 ani.
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I broșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur,

nastur patent pentru guler,

Tote aceste 45 obiecte .
împreună cu datornicul de aur fason costă numai «' «v o*.  

Trimitere, cu rambursa. La cas de neconvenientă se restitue banii.

I ac fin pentru cravate,
I etui pentru ciasornlcul de aur fason.
I oglindă de busunar, în ramă,
1 ac de bluse aur fason
2 inele imitat de aur cu brilante simile §1 rubine.

5 S.B 7v cr,

Neîntrecută și în lumea întrâga 
mare sensație au făcut

Co 11 e cția - A ustrî a, 
care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide,

numai pentru 5 fl. 45 ci*.
un câasornic Remontoir de

aur fason, pentru busunar.
Regulat punctual (pe 36 ore), me

chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile ciselate frumos, sunt 

din aur numit fason, care nu se distinge de aur curat și nu-șl perde 
_  Pentru mersul regulat al sus numitelor ciasornice, dau în scris

splendide de bijuterie

Firma de ciasornice :

I
la]

866,6 - 6
ALFRED FISCHER,

Viena I. Adlergasse Nr. 12.

O SALVADEHT
(Pulvis antisepticus comp. Pop ini) Medalie de aur.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă higie- 
mcă, SaEvadentul în- 
locuesce cu lclos tote apele 
de gură, to jind resturile 
dela mâneai e, ce putrezesc 
și infecteză.

Medalie de aur.
Aprobat de consiliul medical superior civil și de cel militar.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 
și guturaiul.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Iodoform" in tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se găsesce în tdte farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

Adresa poștală : POPINI, Bucurescl.

DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidt, I. Lugeck 3; 
în B.-Pesta la farmacia 1. Torok.

Cutia G9 CB*.  831,14—16

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


