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Feriți-ve de omenii vrajbei!
Brașov, 20 Ianaarie st. v. 1896.

De când au isbucnit scandalu
rile și certele urîte la Sibiiu avem 
se însemnăm mai pe fiă-care cp câte 
o nouă pecătoșiă, ce se dă la lu
mină, și care dovedesce, că la noi 
se uneltesce în ascuns cu tot «de-a- 
dinsul pentru a ne învrăjbi și a ne 
desbina.

Pâte că unii s’o facă din pros- 
tiă, alții din nebuniă și eră-și alții 
din prâ mare îngâmfare și încăpă- 
ținare, ori din invidiă și interes mur
dar personal. La totă întâmplarea 
ast-fel de uneltiri păcătâse, ce se as
cund de lumina d^ei, numai spre 
binele nâmului nostru nu pot fi. 
Ba trebue se-o spunem sincer, ca să 
scie toți, că după a năstră convin
gere orî-care ar fi isvorul intrigelor, 
ce se țes din partea unora contra 
altora, ele nu pot se folosâscă de
cât dușmanilor românismului, nu pot 
se fiă decât spre bucuria acestora.

Scie adi totă lumea românâscă, 
că cârta dintre membrii comite
tului dela Sibiiu, care de-ocamdată 
s’a sfârșit cu o ruptură tristă între 
ei, s’a aprins din pricina pașilor in- 
treprinși de d-1 Dr. Rațiu în aface
rea foilor „Tribuna11 și „Fâia popo
rului44, precum și a „Institutului ti
pografic41 unde se tipăresc. Lupta se 
învârtesce împrejurul întrebării, care 
să fiă stăpân peste aceste, fostul pro
prietar al lor Eugen Brote cu amicii 
sei, oii comitetul cu Dr. Rațiu, care 
a cumpărat foile și tipografia dela 
Brote.

Și pe când decurge procesul ci
vil intentat la tribunalul unguresc 
din causă, că T. L. Albini cu soții 
sei nu vor se recunoscă dreptul de 
dispunere al președintelui Dr. Rațiu 
în numele comitetului, ca proprie
tar, și pretind, că lor li se cuvine 
acest drept, că actul subscris de T. 
L. Albini, prin care recunăsce drep
tul de proprietate al comitetului a 

fost scris numai la părere, fără se 
fiă adevărate cele ce se spun în el, 
— pe atunci se continuă certa prin 
foi, prin broșuri, scrisori etc.

Și, ce e mai trist, în cârta acâsta 
membrii comitetului nu merg toți 
în înțelegere, ci s’au sfâșiat în două 
părți. O parte cu Dr. Rațiu în frunte, 
care stă pe lângă drepturile câști
gate de comitet, și încuviințâză pașii 
întreprinși de Dr. Rațiu pentru asi
gurarea și validitarea lor; cealaltă 
parte (șâse inși în frunte cu Dr, 
Lucaciu), care părtinesce cererea lui 
Albini, Rusu Șirianul etc., ca se fiă 
lăsațl să dispună ei ca și mai înainte 
asupra (fiarelor și se le conducă 
după cum va afla de bine fostul 
proprietar Eugen Brote.

De aici se începe acel joc pri
mejdios, care a înveninat și înveni- 
neză așa de mult certa pentru 
j, Tribuna44.

Acel Eugen Brote, care, după 
ce pe soții săi din comitet i-a băgat 
în încurcătură, în urmă i-a pără
sit în fața periculului, luând’o la să- 
nătbsa peste graniță, — âmblă acum, 
cu ajutorul prietenilor săi, se împe 
dece cu ori-ce preț ca „Tribuna44 
să ajungă sub înrîurința comitetului, 
ba mai mult: lucră, cum am mai 
arătat, de-a dreptul pentru desbi- 
nare, agitând mai ales în contra 
presidentului Dr. Rațiu.

Cetitorii îșî vor aduce aminte 
de când cu procesul Memorandului, 
că din pertractările dela Clușiu a 
eșit la lumină, că Eugen Brote, pe 
când se afla în Ardeal, ca vice-pre- 
ședinte al comitetului, se învățase a 
lucra de capul lui, fără a mai în
treba pe comitet. După-ce a trecut 
granița, și-a schimbat perul, numin- 
du-se „exilat44, dăr năravul nu. El și 
acuma ar vrâ să pârte de nas co
mitetul cu ajutorul „Tribunei44 și al 
ortacilor săi, der fîind-că d 1 Dr. 
Rațiu li-a luat „Tribuna44 din mână, 
Brote cu ai săi au început se agi- 
teze pe față și în ascuns contra lui 

Rațiu și a comitetului, fără de-a 
țină semă de răul cel mare, ce-1 
aduce prin acăsta causei, și de ru
șinea, ce-o pricinuesce neamului seu.

Intrigele și uneltirile, ce s’au 
pus ast-fel la cale, au ajuns așa de 
departe, încât, precum aflăm, ămenii 
aceștia au început acuma se vîre zi- 
zaniile și în popor.

Pe când Eugen Brote publică 
în foile din BucurescI scrisori păti
mașe, pline de neadevăruri și cleve
tiri la adresa președintelui Dr. Rațiu, 
pe atunci ortacii lui de aici au în
ceput să cutriere satele pentru a 
amăgi pe ămeni și a târî și poporul 
în certele urîte, ce ei le-au urzit.

Așa în munții apuseni, unii din
tre ămenii conventiculelor secrete, 
umblă se culăgă subscrieri pentru 
nisce „proteste44 în contra ținutei pre
ședintelui Rațiu.

Poporul se fiă însă cu mare bă
gare de sămă și se nu se 'lase a fi 
amăgit de ămenii pătimași, de meș
terii de certe și de intrigi. Dâcă, 
durere, s’au ivit neînțelegeri așa de 
mari în sînul comitetului din Sibiiu, 
acestea n’au să fiă judecate de cătră 
badea Iăn și Tăder din cutare și 
cutare sat, căci ei nu sciu ce sub
scriu, ci chiămați sunt a-le judeca 
și a-le pune capăt numai și numai 
bărbații de încredere, cari au ales 
acel comitet.

Cei ce âmblă să introducă și în 
sînul poporului certele și zizaniile 
pot să fiă ori-ce, numai Români cu 
durere de inimă față de causa cea 
sfântă și mare a poporului nu sunt.

Feriți-ve de acești apostoli ai 
vrajbei și ai desbinărei, căci ei — 
cum fiise odiniără Simion Bărnuțiu, 
— sunt trimiși de principele întu- 
nerecului, ca să rupă legătura fră
ției nostre !

Revista politică.
Alegeri municipale. In 27 Ian. n. 

s’au făcut în cercul Vingardului nouă 

alegeri de representanți în comitatul 
Alba-inferiără, după-ce alegerile pri
me au fost nimicite. Și de rândul 
acesta au foBt aleși numai Români, 
mulțămită stăruințelor acelor per- 
sone vrednice, cari au fost puse în 
fruntea mișcării. Mai însămnăm aici, 
că Românii din comitatul Albei-in- 
feriâre s’au constituit în club politic 
comitatens deja în Decemvre anul tre
cut, cu ocasia adunării generale a 
comitatului în Aiud. Centrul clubu
lui se află în Blașiu sub presidenția 
d-lui Dr. Aug. Bunea; s’au făcut și 
subcluburi în 8 cercuri electorale, 
desemnându-se pentru fiă-care câte 
un president, cari sunt tot-odată și 
membri clubului central.

*
Sortea școlelor nostre grănițăresci.

vor aduoe anunțe oetitorii noștri, cum în 
urma unei „hotârîrl prea înalte44, șoolele 
române din fostul Regiment I de graniță 
au fost numite școle comunale, asupra că
rora grănițerii, cari le-au ridicat și susți
nut din averea lor, să nu mai aibă acum 
nici un drept. Un țipet de mâhnire și de 
durere a deșteptat pretutindeni acestă mă
sură volnioă a guvernului unguresc.

Afaoerea a venit în vorbă aoum de 
curând în ședința II din Miercurea săpte- 
mânei trecute a adunărei representanței 
foștilor grănițerl din Reg. I, ce s’a ținut 
în Sibiiu. Din partea guvernului a fost de 
față ca comisar br. Szentkeicszty, fișpanul 
dela Hunedora, oare a mers la Sibiiu cu 
ordine secrete, ce i-le-a dat stăpânirea, cum 
are să se porte ou „Valahii44.

Representanții grănițerilor adunân- 
du-se în ședință sub președința d-lui br. 
Ursu, unul dintre membri comisiunei șco
lare (Dr. A. Bunea secretar metrop. în 
Blașiu) a arătat în raportul acestei oomi- 
siunl cuprinsul și înțelesul „prea înaltei14 
hotărîrl prin oare șoolele grănițăresol se 
declară de comunale-, hotărîrea acâsta _
4ice raportorul— creeză grănițerilor o stare 
unică în felul ei chiar și în Ungaria, de 
dre-oe pe când pe de-o parte ei susțin 
școle, pe atunol de altă parte li-se ia ori-ce

FOILETONUL „(IAZ. TRANS.44

Monografia Șomcutei-mari.
E un lucru tare cuminte și fo

lositor, dâcă pentru urmași se des
criu cu de amănuntul: parochiele, 
cercurile, comitatele etc., cu tote în
tâmplările și tradițiunile de interes, 
pe cari de alt-mintrelea magistra is
toria numai forte pe scurt păte se 
le pună la răvaș.

Se ne gândim numai cu câtă 
curiositate și plăcere am ceti astădi 
nisce date din trecutul întunecat, fiă 
ele scrise cât de simplu, numai se ne 
spună, cine a fost cel dintâiu muri
tor, care s’a așeefat. de esemplu, în 
Șomcuta mare? de ce neam a fost? 
de unde a venit, și între ce împre
jurări? cine l’a urmat în tovărășiă? 
cum era starea ținutului acestuia 
pe atunci? cari și cum erau satele, 
orașele, drumurile? în ce stare era 
agronomia, industria?

Der mai nimica nu seim cu si- 
guritate din tăte acestea, căci ar- 

chiva de mare însemnătate a Chi- 
oarului a ars în 1848, și puțin ce 
s’ar mai putea afla, numai în ar- 
chiva contelui Teleky din Hosszufa- 
leu se mai păstreză, unde însă e cu 
anevoiă de-a străbate.

Totul, ce putem însemna aici 
pentru urmașii noștri, este spusa său 
tradiția poporului, care istorîsesce, 
că — după cum s’a audit din moși 
strămoși — cel dintâiii om, ce a 
descălecat aici, s’a așefiat pe gră
dina astădi a familiei Herțeg. lângă 
isvorul numit până ac|I „ciurgăul44, 
în partea spre amiafli dela noua bi
serică. Tot ținutul unde se află astădi 
Șomcuta, a tost pănă în d^ele nâs- 
tre bogat în lemn de corn. Acest 
arbore se află în măsură mare și 
prin grădini, der mai ales în pădu
rea numită Corneasa, care pădure 
a fost proprietatea comune'. Se 
crede, că la început satul însu-și să 
se fi numit Corneasa, der mai târdiu 
străinii au delăturat acest nume ro
mânesc, înlocuindu-1 cu ungurescu-l 
„Somați44, care este cuvânt format 

din vorba „som44, ce pe românesce 
însemnă corn, și din vorba 
care însemnă fântână. Acest nume 
să se fi luat de-acolo, că lângă fân
tâna sus pomenită „Ciurgăul44 a fost 
un arbore mare de corn.

Pe un sigil vechiu al acestui 
opid se află gravată o fântână cu 
un frumos arbore de corn lângă ea, 
ceea ce încă probeză derivațiunea 
numelui după modul, cum am ară
tat mai sus. Numele Corneasa și-l 
păstreză pănă adi amintita pădure, 
comunei însă îi di°0 adi poporul 
„Somkuta44, de bună semă dela un
gurescul „Somkut44.

Cum-că acest opid e una din
tre cele mai vechi comune, dovadă 
ne sunt și familiele române cu drep
turi vechi nobilitare, drumurile vechi 
părăsite, numirile simbolice ale ho
tarului, d. e. „La mănăstire1,1 în par
tea cătră Finteușul-mare, unde nu
mai cu 150 ani înainte s’a ruinat 
locul de rugăciune, mănăstirea, apoi 
„La vii'1, „la șun1', „Mocira11, „Ho- 
raita11 ș. c. 1.

Biserica mai vechiă românescă 
a fost pe locul, unde adi este ecle- 
jia (pământul bisericesc), între șcâlă 
și între biserica cea nouă. Cam cu 
80 ani înainte de adi s’a ridicat altă 
biserică de lemn, der frumosă, vân
dută în anul espirat Românului 
Masteiu din comuna Șilimediu, în 
Selagiu, care reînvită cu totul pe 
cheltuela dânsului, așteptă în tot 
momentul actul sfințirei.

Alte biserici ori șcâle n’au tost 
aici nici de lec, pănă acum când se 
edifică o biserică romano-catolică 
și s’a înființat și o șcălă de stat prin 
guvernai țerei.

Cele înșirate pănă aci și cari 
vor urma încă, mi-le-a spus mai cu 
semă reposații Români; Cavriș Mi
cul a lui Iacob și Timofie Vancia, 
fiiind ambii, când au murit, în etate 
de peste 80 de ani. Ei începeau po
vestirea și o gătau cu cuvintele: 
„Așa spuneau betrânii, că au aud.it po
vestind pe betrâni, că...u

Se trecem acum la istoricul 
edificărei bisericei celei noue româ- 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 16—1896

drept de dispunere asupra lor. Trebue dâră 
să se facă tote înceroările, ca grănițerii să 
nu lase din mână aceste drepturi, ci mai 
vîrtos să cerce a și-le recâștiga și 
păstra.

Comisarului guvernial nu-i prea su
nară plăcut la ureche aceste cuvinte și 
ceru, să i se traduoă în unguresce o parte 
a raportului. Vă^end el, că vorba este de 
susținerea unor drepturi fată cu atot pu
ternicia bătaurului maghiarisării, comisarul 
se ridică și spuse, că are poruncă dela mi
nistru să împiedece — chiar spărgând adu
narea — ast-fel de discuțiuni, cari se refer 
la hotărîrea „prea înaltă“. A cerut apoi, 
ca să se ștârgă din raportul oomisiunei oea 
mai însămnată parte, și de cererea acâsta 
s’a alipit morțiș cu tbte protestările mem
brilor representanței.

Când raportorul Bunea a arătat mai 
departe, că ministrul unguresc de învăță
mânt s’a purtat fbrte volnic în afacerea 
șcblelor. pentru care lucru adunarea să-și 
mărturisâscă la protocol adânca sa amără
ciune — comisarul a început să amenințe 
cu spargerea adunărei, dâoă se va vorbi asu
pra acestei propuneri. Se ridică atunci un 
membru din representantă și strigă mâh
nit: „Nici a ne plânge nu ni-se iartău, apoi 
făcu propunerea, ca o deputațiune să înain
teze o jalbă cătră ministru. Dâr comisarul 
guvernului sare ca scos din minți și urlă 
pe ungurie, că propunerea acâsta nu va 
ieși nici odată ca hotărîre, ci mai bine se 
va sparge adunarea.

Zadarnice au fost tbte protestările 
Românilor, oăoi comisarul răspundea la tote 
cu „nem lehet“ și „nem szabad“. La sfîr- 
șit el a cerut, oa adunarea să aducă o ho
tărîre referitbre la predarea școlelor.

Ministrul a pus terminul, ca predarea 
se se facă în 4 septemânl, soootind dela adu
narea generală, adecă 20 Februarie. Mai 
însămnăm. că fondul școlar al grăniterilor 
e de 370,750 fi., ăr cel de pensiune e de 
30,294 fi. 27 cr. — Etă cea mai nouă faptă 
de vitejiă a stăpânirei ungureecl! Etă ru
șinea vâcului luminat în care trăim!

*
Botezul principelui Boris. De mult 

se tot vorbesce, că Boris, fiul prin
cipelui Ferdinand al Bulgariei și cli- 
ronomul tronului bulgăresc, va trece 
dela religia catolică, la religia or
todoxă resăritenă, pentru-ca astfel 
se se împlinescă dorința poporului, 
că principele se fia botezat în reli
gia lui. Principele Ferdinand s’a dus 
cjilele aceste la Papa din Roma, ca 
s6-i împărtășescă acesta trecere la 
ortodoxia a fiului seu și se ceră în
voirea Papei. ScirI din Roma spun 
înse, că Sfântul părinte primind în 
audiență pe domnitorul Bulgarilor 
l’ar fi certat reu și i a 4is> nu se 
va învoi nici-odată la o ast-fel de 
trecere. Se mai cțice, c& principele 

s’a întors forte superat dela Roma 
și înainte de plecare n’a mai făcut 
nici o visită nimerui.

*
Maghîarisare. De ce ar pută fi vorba, 

dâcă nu tot despre școlele poporale confe
sionale? Intr’una din ședințele trecute ale 
dietei din Pesta s’a vorbit asupra petițiu- 
nilor, ce le-au înaintat dietei mai multe 
comitate în frunte ou cel al Cianadului, 
de a-se preface tote școlele poporale confesio
nale în școle de stat. Raportorul dietal Ca
rol Szdss a cjis în vbrbirea sa, că rugările 
acestea pun greutatea de frunte pe cresce- 
rea națională ungurăscă. Se spune în ele, 
că sunt mulți dascăli, cari nu soiu ungu
resce și nu propun în spirit național ungu
resc. Deputatul Polonyi cjioe, că nicî o 
jertfă nu trebue cruțată, când e vorba, oa 
învățământul poporal să trâcă în mânile 
statului; propune dâră, ca ministrul învă
țământului să aștârnă un proieot despre 
ștergerea instrucțiunii confesionale. Ministrul 
Wlassics se ridică și el și spune, că în 
652 școle gr. cat., 846 gr. or. și 234 
evang. lut. învățarea în limba maghiară se 
face fără de nici un resultat, și că în 
numărose locuri școlele poporale sunt cuiburi 
de panslavism și dacoromânism. Statul face 
tot ce pote, der atâția bani nu ara, ca să 
trâoă în mâna lui 16,681 școle poporale, 
lucru oare l’ar costa 25—30 milione. Dâr 
să nu se supere „patrioții“, că el va lua 
pe viitor măsuri și mai aspre și mai draco
nice față cu școlele confesionale •, și va ridica 
școle de stat în comune unde maghiaris
mul e în minoritate. — E întrebarea 
acum, că ce vor aduce astfel de măsuri? 
Negreșit, că numai înoordărl și mai mari 
între Unguri și naționalități; și tot mai 
mult se va căsca abisul dintre națiunile, 
cari pu avut și au sortea să loouesoă pe 
același pământ.

tatâmplăriâe din Săcele.
Sub titlul acesta am adus în 

numerul nostru din Dumineca tre
cută o scurtă descriere despre cele 
petrecute în Săcele cu urmărirea, 
arestarea și asentarea mai multor 
Români săceleni. Ca esplicare a aces
tor întâmplări ni-se trimit spre pu
blicare nisce date, eșite din isvor 
oficios. Scopul acestei esplicări este 
de-a arăta cum a procedat viceșpa- 
natul de aici în acestă afacere. Dân- 
du-i loc, se înțelege, că ne reservăm, 
ca după primirea tuturor datelor ne
cesare se ne dăm părerea din parte ne 
de sine stătător în acestă afacere, 
care neliniscesce în măsură atât de 
mare poporațiunea Săcelelor. Etă ce 
ni-se comunică:

Vme-șpanul, care ocupă postul acesta 
de-un an, în înțelegere cu comanda cer- 
ouală de întregire din loc a înceroat cu 

tbte mijlocele posibile se curmeze un rău 
de mult simțit, ce se petrecea și sub an
tecesorii săi: că adecă din oercul de aseu- 
tare românesc al Săcelelor cei obligați la 
milițiă erau în număr atât de neînsemnat, 
și între aceștia erau atât de puțini apți de 
milițiă; și că din Săcele lipseso în mod 
ilegal peste 2000 de indivicjl obligați la 
milițiă. încercările amintite mai sus nu au 
avut nici un resultat positiv. Acum mai 
târziu însă, s’a putut începe o cercetare 
cu mai mult efect, după-oe mai mulți băr
bați — între cari de esemplu: Alexă Stoica, 
care de present servesoe în Viena, și în 
afacerea căruia oercetările, pornite de vice- 
șpânul, durâză încă din anul trecut — au 
fost investigați la asentare de vice-șpan, 
de locțiitorul acestuia, precum și de res
pectivele comande militare, și după-ce co
mandai oerouale și mai ales conducătorului 
ei, d-lui maior Finger, îi suocese a aduna 
câteva date concrete. Basat pe aceste date, 
se înțelege, forte generali, vice-șpanul Dr. 
Jekel, omițind funcționarii comunali și cer- 
cualj, și sprijinit numai de gendarmeriă, 
ordona deținerea rapidă a celor obligați 
la milițiă, cari absentaseră în mod ilegal, 
și cari acum petreoeau în casele lor din 
Săcele.

In urma acestui ordin al vice-șpanu- 
lui, în decursul mai multor <jil® au fost 
arestați 18 indivizi și au fost intei'națl în 
arestul comitatului. Aoi viceșpanul cons
tata, că indivicjii arestați sunt identici ou 
Săoelenii obligați la milițiă, și dispuse, ca 
solgăbirăul competent să-i osândâscă la uu 
serviciu prolungit cu unul său doi anî, 
adecă la un servioiu militar de 4—5 ani și să-i 
presante în 20 Ian. comisiunei de asentare. 
Dintre cei 18 Săceleni arestați, 10 s’au 
asentat pe oâte 5 ani; 2, fiind-oă n’au fost 
apți de serviciul militar, au fost predați de 
cătră vioeșpau judecătoriei competente; âr 
6 indivizi au fost puși pe picior liber, de- 
orece s’a oonstatat, că ei au corăspuns obli- 
gământului militar, respective au dovedit, 
că sunt supuși străini.

in decursul cercetării s’a constatat, 
că amintiții Săceleni, la propunerea antis- 
tielcr comunale și a oficiului cercual (sol- 
găbireiatul) căpătau pe nedrept pașaporte, 
întrau în comună și eșiau din comună de 
tot liberi, și oă preoții români îi cununau 
făr’ de orl-ce permisiune a comisiunei ad
ministrative comitatense și a ministeriului.

Pănă acum încă nu s’a putut cons
tata, întru cât faptele aceste ar fi puni- 
bile, și întru cât ar fi oficiele comunale și 
cercuale interesate la aceste oasuri, oari 
se repet de mulți ani, Vioeșpanul Dr. Je
kel, vădând, că aci e vorba despre fapte 
criminale, și că o cercetare disciplinară 
s’ar putea porni numai după finirea pro
cedure! penale, a transpus tote actele la 
tribunalul reg. din loo, ca judecătoria pe
nală. —

*

Iu legătură ou acestea mai comuni
căm faptul caracteristic, că dil®l0 trecute 
a fost suspendat din postul său fisolgăbi- 
răul Săoelelor, ou numele Henter Gabor.

Proces de pressă pentru agitare de 
naționalitate.

In primăvâra anului trecut s’a trimis 
din Budapesta și s’a distribuit între munci, 
torii slovaci din Ungaria de Nord, mai ales 
din comitatul Lipto, o scriere o volantă, 
eșită din tipografia „Gutenberg“ și întitu
lată : „Apel cătră poporul muncitorilor slo
vaci ! u

In acel apel se ridioă plângerea, că 
poporul slovao e asuprit în tâtă privința, 
și că muncitorii slovaol sunt priviți oa „ca- 
naliU și ca sclavii celor avuțl. Muncitorii 
trebue să aibă și ei oonsciințe de sine și 
să nimioâsoă pe oapitaliștl. Cei mai mari 
dușmani ai muncitorilor slovaci sunt însă 
Jidanii, cari looueso prin sate și cari rui- 
nâză ou alcool și spirt pe muncitorii slo
vaci. Slovacul nu este privit oa om, căci 
în soblele slovace, se Introduce cu puterea 
limba maghiară. Țăranul slovao nu primesce 
nici-odată îndrumări dela judecătoriile ma
ghiare, oă oe și cum are să lucre în 'dife
rite cestiunl, de aceea totdâuna e osândit 
se plătâsoă. In fine se provocă în acel 
apel muncitorii slovaci, ca să se unesoă, 
pentru de ași recâștiga drepturile chiar și 
cu puterea.

Ca autor al amintitului apel se anun
țase calfa de măsar Jean Polany, contra 
căruia procuratura de stat intenta proces 
de pressă pentru agitare contra unei națio
nalități, contra unei confesiuni, precum și pen
tru agztare la ură de classă.

Pertractarea în acest prooes s’a ținut 
alaltăeri înaintea tribunalului din Buda
pesta. In deoursul pertractării președintele 
comunica, oumoă în deoursul ceroetărilor 
s’au ivit jîndoeli ou privire la faptul, că 
bre este seu nu Polany autorul faptic al 
apelului înorimiuat, și ou acâstă ocasiune 
s’a constatat, că acusatul a scris articol! 

■chiar și pentru cparul slovao „Narodnie No- 
vinyu.

Jurații cu 8 contra 4 voturi pronun
țară asupra acusatului verdictul de vinovat 
pentru agitare la ură de classă contra națio
nalității maghiare și contra confesiunei jidane. 
In urma aoesta tribunalul îl osândi pe Ioan 
Polany la trei luni închisdre de stat și 60 fi. 
amendă. Acusatul pe lângă oauțiune fu pus 
in libertate.

Obiceiurile românesci-persecutate.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

ZI atu a, Ianuarie 1896.
Obioeiurile străbune ale poporului nos

tru, moștenite din moși și strămoși, sunt 
și ele o dovadă puternioă despre vița oea 
falnică și mare a vitejilor Romani de odi- 
nioră, din oare ne tragem noi. Din asta

neeci, care e o podobă pentru opi- 
dul nostru în genere și un docu
ment de hărnicia pentru Români 
în specie:

Idea pentru edificarea unei biseriol 
nouă în Șomouta s’a năsout încă prin anii 
1861/2, pe când aoest opid era capitala 
fostului distriot al Cetății de pâtră, seu, 
cum îi dice poporul pănă adi „Chioarul“. 
Acel district se compunea din 94 comune, 
ou poporațiune românâscă, afară de două 
mici sătuțe maghiare și două amestecate, 
locuite de Români și Maghiari. Jidovime 
încă era puțină fbrte în asămânare ou nu
mărul ei de acjl.

Fruntașii români de atunoi, prevă
zând oheltuelile însemnate cu ridicarea 
unei biseriol de pâtră, oorăspun^tore tim
pului și reoerințelor unui opid, ou un viitor 
și trecut netăgăduit de altă parte, având în 
vedere mijlboele modeste ale eolejiei ro
mâne gr. cat., precum și urgința de-a se 
edifica mai întâiti localitate pentru o soolă 
bună românâsoă, — au amânat edificarea 
biserioei pănă la timpuri mai bune.

Tot în anul 1862 congregațiunea dis
trictuală a adus două hotărîrl de mare 

însemnătate: înființarea unui gimnasiu româ
nesc inferior în Șomcuta-mare și ridicarea 
pomposului edificiu al casei districtuale, 
numit „pretoriu*. Gimnasiul nu s’a putut 
înființa, din causă, că unii rău voitori, 
străini de neamul nostru au aruncat zizanie 
în publioul Chioran, ațițându-i să nu dea 
spre acest soop banii așa numiți „ai îm-. 
prumutului“. Ba au și pîrît la locurile mai 
înalte pe oei ce lucrau pentru întruparea 
acestei idei. Suma ooleotelor făcută pentru 
gimnasiu încă a fost duse la Carăii mari, 
împreună ou alte multe și prețiose mobile, 
când s’a desființat districtul.

„Pretoriul“ sâu casa districtuală s’a 
edificat așa, oă poporul Chioran a săpat 
fundamentul, a dat pâtră tbtă, âr guvernul 
a contribuit ou suma de 20,000 fi. Edificiul 
însă a costat cu totul la 140,000 fi., care 
edificiu și atji e fala Chiorenilor, durere 
numai, că dispun alții de el... S’a edificat 
„pretoriul pe teritoriul biserioei române 
gr. oat. și o parte a comunei politioe „Sub 
Oornâsa“, âr întabulația încă e făoută ou 
breșl-oâre drepturi și prerogative ale bise- 
ricei române și ale oomunei.

Unul dintre bărbații, cari au ostenit 

cu zel și devotament la săvârșirea acestor 
lucruri, a fost răposatul Sigismund Pop, 
fostul căpitan suprem al Chioarului, âr 
mai târcjiu deputat dietal eto., care tocmai 
din causa zelului său pentru înaintarea 
Chioarului și a iubirei de neam a căclut 
în urmă viotimă intngelpr unor denunția- 
tori, vrednici de disprețul, ura și blăstă- 
mul urmașilor.

, Dintre ceilalți fruntași inteligenți ro
mâni chioreni de pe acel timp, fiă amintiți: 
Iosif Pop, vice-oăpitan prim al Chioarului; 
Ștefan Filip, vioe-oăpitan al doilea; An- 
dreitt Medan, proto-notar; Paul Dragoș și 
Vasiliu Hossu, v.-notari; Vasiliu Butean, 
procuror; Nicolau Pop, Ioan Hossu, loan 
Botha, Ales. Pop de Capolnoo-Monostor, 
Ioan Belbe, Ales, furca, Ales. Pop de Mi- 
reș, proprietari; Dr. loan Colceriu, fisio 
districtual; Ales. Buda, inspector reg. școl. 
loan Cosmuța sen., Petru Cosmuța; Mi- 
haiu și Franciso Mihaloa, Vasiliu Indre, 
Gregoriu Tamaș, Ales. Anca, loan Cos
muța jun., Ioan Bențesou, Oliver Hies, 
Vasiliu Mihaloa, Petru Pinte, Vasiliu Hossu 
jun., Vasiliu Pop, toți funcționari distric
tuali.

Dintre Maghiari: Conte Teleky Gâza 
și Sandor; Sebe Sandor, Sigismund Takâos, 
Katona Miklos, Sârkozi Pâl, Tgnăcz Sandor, 
Magyari Pâl și Iakab Bertalan.

Românii: Ilie Rațiu și Ales. Poool au 
fost comisari de șosele.

In anul 1864, fiind căpitan suprem al 
Chioarului en9rgioul român loan Șerban, 
s’a edificat cu suma de 2000 fi. șcbla ro
mână din Șomcuta-mare. Pănă aci instruc
țiunea poporului și în Chioar, oa și în oele 
mai multe locuri, era oa vai de ea, se făcea 
într’un mod primitiv, prin așa numiții „as- 
bucheri*, dintre cari în Șomouta amintim 
pe Simion Surduc (Șoimul), Ilie Aron și 
George Butean-Restooeanul; acestora li-au 
urmat: Georgiu Tomi, V. Curelariu (Szy- 
gyartău) și Ignat Câmpian; âr pe la anii 
1865 resp. 1872 învățătorii oualifioați: 
Teodor Blaga din Figa și Eliă Pop din 
Săpâia, sub a căror conduoere, șobla a de
venit de model.

In timpul dela 1862 și următorii câțiva 
ani, cu fbrte puține esoepțiuni, între majo
ritatea oovîrșitore a Românilor și între 
nobila familiă a contelui Teleky, cu puținii 
conlocuitori maghiari, domnea o bună în- 
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oausă, și aceste obioeiurl ale poporului ro
mân sunt un ghimpe în ochii dușmanilor 
noștri, oarl oaută tâte ocasiunile pentru a-le 
împedeoa, ba chiar a-le șterge, ori nimici. 
Dovadă în privința aoesta e și cașul, pe 
care voi& sâ-1 arăt aci.

Ca în tâte părțile loouite de Români, 
așa și în Munții apuseni, poporul nostru 
româneso are, mai cu seină la sărbăto
rile Silințelor Pasol obioeiurl fârte fru- 
mâse. Așa feciorii din sat își aleg un 
vătav, căruia îi cp0 aid birău. In săptă
mâna a patra din Postul-mare ei merg cu 
toții la munte, ca să aducă brad și lemn de 
tăcă, pe oarl în decursul postului le păs- 
trâză în biserici pănă în Sâmbăta Pasoilor. 
Atunol scot bradul și-l împlântă lângă bi- 
serioă, âr tooă o aoafă de brad și în de
curs de trei Țile trei nopți o păzesc 
toți feoiorii și o bat în conținu.

In pnul treout feoiorii din ZIatna, ca 
în toți anii, oerend slobozeniă dela fiscul 
eranal, — luoru, ce cu 8 — 10 aul înainte 
nu se pretindea, — s’au dus în număr de 
vre-o 30 de inși la munte după tăoă. Fiind 
însă anul trecut ierna lungă și o zăpadă 
cumplită, tinerii n’au putut răsbi pănă la 
looul, unde aveau să taie lemnele, oi au 
tăiat dintr’un loc meșghinaș, tot de pe te
ritoriul erarial.

Pentru acest fapt, forestieriul din 
loc Molnâr, un Ungur încarnat, împreună 
cu noul solgăbirău Bojthe au pornit o gonă 
cumplită în contra feoiorilor români. Toți 
tinerii au fost trași în cercetare, și după 
mai multe hărțuell pe la judacătoriă, pe la 
stîrșitul lui Decemvre an. tr. li-a sosit ju- 
deoata, prin care flă-care tinSr e osîndit la 
o pedipsa de 29 fl., mai având toți împreună 
să supârte spesele de proces în sumă de 
alțl 29 fi.; în cas când n’ar pută plăti, fiă- 
care va ave să stea închis oâte 10 dile.

Va să pentru un simplu brad
luat din munte, 30 de feciori au se plă- 
tăscă câte 29 fi. plus alțl 29 fi. cheltueli, 
cu totul 899 fi. v. a.

Etă, ce judecată sci să aducă noul 
nostru solgăbirău Bojthe asupra poporului 
român, pentru a căruia batjocurire se vede 
că a fost anume trimis aiol. Poporul nos
tru, după multele pățanii din treout, are 
atât de puțină înoredere în forurile mai 
înalte, cari încă sunt oonstituite din duș
mani de-ai săi, înoât nici unul dintre tinerii 
atât de crud pedepsiți n’a aflat cu cale să mai 
facă apel, bine soiind, că n’au unde faoe!...

Der pe când pentru 2 — 3 lemne Ro
mânii sunt atât de amar pedepsiți, pe 
atunci Ungurii din loo fiă-care își aduce la 
Crăciun brad pentru pomul lui de Crăciun. 
Nu i-a trăsnit însă prin minte solgăbirăului 
să pedepsescă pe nimenea dintre ei, căci 
erau Maghiari și apoi „oorb la corb nu 
scote ochii11. Dâcă față de Unguri s’ar 
aduce astfel de judeoățl, nici 24 de âre 
n’ar mai rămâne în slujbă cel cei-ar judeca.

Așa se face dreptatea în țâra stă
pânită de MaghiarlJ Un june.

I
* Din dieta Austriei de jos.

In ședința de alaltăerl a dietei din 
Austria de jos, ârășl s’au iscat discusiuni 
vehemente cu privire la Ungaria și rela- 
țiunile ei ou Austria. Astfel după-ce s’a 
desbătut asupra altor cestiunl, veni la or
dinea cjilei proiectul comisiunei culturale a 
țărei privitor la măsurile ce ar ii de luat 
contra bălelor de vite.

Dep. Steiner: pice, că singur numai 
guvernul austriac este de vină, că, pe lângă 
tâtă insistința veterinarilor (doftori de ani
male), înoă nu s’a luat niol o măsură con
tra ciumei de porci. In primavera anului 
1895 s’au importat sute de porol din Un
garia, și autoritățile austriaca desvâltă fârte 
puțină energiă față cu autoritățile din Un
garia, a căror procedare e nerușinată. In 
Ungaria cei mai mari mișei ajung la postu
rile șt onorurile cele mat înalte, cum o do- 
vedesce aoâsta afaoerea fișpanului Miklos, 
care a defraudat mai ;multe sute de mii. 
(Vii aprobări la AntisemițI.)

Mareșalul țării oontele Auersperg-Traun : 
Provocă pe vorbitor să se modereze în es- 
presiunl.

Dep. Schne’der: A spus numai ade
vărul !

Dep. Steiner (continuând): Propune, ca 
după-oe cei mai consoiențioșl veterinari nu 
pot face nimio în fața raporturilor veteri
nare desolate din Ungaria, dieta să voteze 
neîncredere guvernului austriac pentru că 
aoesta a întrelăsat de-a lua măsuri contra 
ciumei de porci.

Tot la acăsta oestiune mai vorbiră 
deputății Brenner și Binder, luând în apă
rare pe guvernul actual; după ei se soulâ

Dep. Dr. Lueger: Pice, că Ungaria e 
mai rea, decât un stat asiatic, debrece niol 
în Turoia și nici in Egipet nu se întâmplă, 
oe se întâmplă în ea. In Ungaria niol nu 
esistă poliția veterinară, ceea oe numai în- 
tr’un stat maghiar și j’dan pote vede omul. 
Niol guvernul și nici dieta din Austria nu 
cuteză să pășâscă contra Ungariei. Cu un 
stat, care în întrâga sa organisațiă este 
putred, n’ar trebui să-și faoă de loo de luoru 
Austria. Gând ai de a faoe ou un om, asu
pra oaracterului căruia te îndoesol, trebue 
să te păzescl forte tare ; dâr Austria își lasă 
tâte buzunarele deschise înaintea Unga
riei. Votâză pentru propunerea deputatului 
Steiner.

Dep. Schneider: pice, că și în aceste 
afaceri, ca și în multe altele, oâștigă numai 
Jidanii din Ungaria.

Guvernorul conte Ktelmansegg se în- 
oercă a resfrânge atacurile contra guver
nului austriao, și propune respingerea pro- 
punerei lui Steiner.

In fine se procede la votare, și pro
punerea deputatului Steiner se respinge ou 
28 oontra 26 voturi.

*
Tot în legătură cu oele espuse mai 

sus, amintim aoi, că proouratura de stat 

din Viena a intentat deputatului Lueger 
prooes pentru ofensă la adresa guvernului, și 
a cerut dela dietă estradarea lui. Se soie 
adeoă, că mai acum două Băptămâul depu- 
satul Lueger a ținut o vorbire forte fulmi
nantă contra Ungariei și contra guvernului 
austriao, pentru care aoum procuratura l’a 
pus sub aousă.

— 20 Ianuarie.
Inaugurarea primei biblioteci române 

ambulante, înființată de comitetul din Bra
șov al Asociațiunei, după oum am anunțat 
la timpul său, s’a făcut Dumineoa trecută 
în Feldiâra, fiind de față oa delegat din 
partea comitetului d-1 Gr. Maior, redac
tor și membru în comitet. După un dis
curs viu aplaudat de popor, privitor la fo
losul și însămnătatea cărții românescl, d-sa 
a predat biblioteca în semă Agenturei din 
Feldiora a Asociațiunei, âr din partea aces
teia a răspuns președintele său, d-1 parooh 
Iosif Micu, printr’un disours mai lung și 
urmat asemenea de însuflețite urări de „să 
trăâscă"- la adresa comitetului din Brașov. 
După oe Agentura a ales pe membrul său, 
d-1 Aohim Constandin, oa bibliotecar, plu
garilor feldiorenl doritori de carte li-s’au 
împrumutat din bibliotecă primele cărți de 
cetit prin delegatul comitetului. Bucuria, 
ce ’i-s’a făcut poporului român din Fel
diâra, sperăm, oă o vor avă în scurt timp 
și loouitorii români din celelalte comune 
ale comitatului nostru, numai dâcă Agen
turile comunale ale Asooiațiunei vor fi 
harnice și-și vor faoe datoria, oum și-au 
făout’o anul trecut Agenturile din Feldiâra, 
Herman etc. Frumosul început, ce s’a fă- 
out în privința acesta la noi, vedem că e 
urmărit ou interes și din partea mai mul
tor cjiare românescl. Așa „Românul" din 
Bucurescî, vorbind despre „bibliotecile am
bulante* puse la cale de Românii Brașo
veni, termină cuurmătorele cuvinte : „Acest 
îmbucurător înoeput e $de neprețuit folos 
pentru cultura națională a poporului ro
mân din Transilvania, der ar fi încă și 
mai folositor pentru poporul nostru* (din Ro
mânia).

—o—
Uneltiri pecătose. D-1 Dr. Zosim 

Chirtop, advocat în Câmpeni, publică în 
„Tribuna" o sorisore cătră d 1 Iosif Arie- 
șanu și consoții săi din Munții apuseni, în 
care îi ia la întrebare, pentru-că au făcut 
să oirouleze și să se subscrie în Câmpeni, 
Ponorel, Vidra de jos și Vidra de sus 
nisoe proteste în contra presidentului Dr. 
Rațiu. D-1 Chirtop întrâbă: „cine au inițiat, 
oine au subscris și între ce împrejurări aceste 
proteste, de-dre-ce eu și mulțl din Munții 
noștri suntem indignați... și nu putem su
feri oa D-vostră ou politica D-vostră de 
soboli să înveninați și pătura poporului 
de rend din Munții noștri Se mai spune in 
scrisore, că d. Ios. Arieșanu este unul din

tre oei oe au luat parte la conventioulul 
din Brașov, îndemnat de d-1 Brote, care 
i-a soris anume o țidulă.... /

—o—
„Ardeleana", institut de credit și eco

nomii în Orăștiă, își va țină a X-a adunare 
generală în 20 Febr. n. o. In anul trecut 
a avut un profit curat de 21,513 fl.; de
punerile 628,462 fl.

—o —
Vendarea bunurilor statului în loturi 

la țerani. Ministrul român al domeniilor a 
propus un proiect de lege modificator al 
legei din 1889 relativ la vânzarea bunuri
lor statului în loturi. Prin noul proiect se 
delătură loturile de 10 și 24, păstrându-se 
numai cele de 5 hectare. Aoâstă măsură 
era de lipsă față ou puțina întindere de 
moșii ce-o mai are statul român în raport cu 
imensa oerere a aoelor pământuri. Dela 
1864 și pănă astăcjl statul a vândut 2,190,000 
heotare, pe care s’au împroprietărit 515.000 
țărani. Din acești 515.000 țărani, 100000 
posed nuami câte o jumătate de hectar, cu 
alte cuvinte aprâpe nimio. După âre-oarl 
prețuri aproximative sunt alțl 100,000 de 
săteni în momentul de față, cari nu au nici 
o palmă de păment. Er stooul întreg de 
care mai dispune statul din moșiile sale, se 
uroă la cifra de 400,000 hectare. Pe scâstă 
întidere de păment insă nu se mai pot 
împropiretări decât aprâpe 100,000 de lo
cuitori, a 5 heotare lotul.

Avis publicului român ! Adunarea ge
nerală a „Casinei române" din loo se va 
ține mâne, Duminecă în 21 Ian. v. la 3 
âre p. m., la care se invită On. domul 
membri. — Comitetul.

—o—
Programa concertului aragiat de ti

nerimea română din Olușiu în 3 Febr. n. 
1896 este următârea: 1) Vidu: „Serenadă*, 
corul tinerimii; 2) Mendelsohn: Aria din 
„ Paulus*, cântare solo, d-1 Isaia Popa; 
3) Emincscu: Fragment din Satira III, pre
dată de d-1 Aurel Ciortea, stud. în filo.; 4) 
Weber: Aria din „Robin des bois*, cântare 
solo, de d-ra Silvia Tămaș; 5) Chopin: 
„Ballada* F-mol, piano solo , de d-ra 
Anna Popp; 6) a., Dima: „Miecțul nopții*, 
romanță, b., Schulmann: „Doi granadirl", 
cântare solo, d-1 Isaia Popa ; 7) u., Godard: 
„Berceuse*, b., Popper : „Tarantella* violon
cello, d-ra Leoncina Gartner1, 8) Porumbescw. 
„Turna*, corul tinerimii.

— o—
Cununia. D-1 Laurian Vodă, absol

vent de teologia, fiiul d-lui parooh Andreii! 
Vodă dm Ormenișul de Câmpia, se va cu
nuna cu d-șdra Muria Popșor Duminecă în 
9 Februarie u. c. în bi-enoa română gr. 
cat. dm Ormeniș. — Adresăm tinerei pă- 
rechi și părinților felicitările nâstre cele 
mai sinoeie!

SOIRI ULTIME.
Petersburg, 31 Ianuarie, țliarele 

rusesc! anunță, că botezarea prin
țului Boris în religia ortodocsă este 
hotărîtă și că Țarul Rusiei a și pri
mit se fia nașul lui.

țelegere proverbială. Insă în 1876, urmând 
arondarea nouă a oomitatelor, districtul 
nostru înoă a fost desființat și așa sohim- 
bându-se lucrurile mai spre rău, era temere, 
că afacerea edificărei unei biserici româ
nescl nici nu se va mai pute aduce pe 
tapet.

Dâr în anul 1883 se convoca totuși 
o adunare a credincioșilor gr. oat., în oare 
unanim se hotărî lucrarea unui plan pentru 
noul templu. Lâ vorbirile fruntașilor inte- 
ligeDțl, poporul promite tot ajutorul pen
tru ajungerea soopului.

In 1885, fiind planul gata și aprobat 
din partea V. ordinanat gr. cat, din Gherla, 
s’a pus petra fundamentală a biserioei fru- 
mâse, cu două turnuri. Credinoioșii au dat 
înși-șl materialul de petră, în natură, au 
săpat fundamentul și au plătit întreprin- 
dătorului Alesandru Cherecheș din Baia 
superioră suma de 28.115 fl., sumă destul 
de considerabilă dela o comună oa Șomcuta.

Fiind tocmai în curgere despăgubirea 
pentru regalii, Românii s’au învoit să dă- 
ruescă partea ouvenită lor pentru biserioădin 
acea sumă, dâr așa, oă cei cu sumele mai 
mari au pretins, că după sumele solvite să fie 

statorite și loourile lor de stat în biserioă. 
Curatorii: Andreiu Medan, Nioolau Nilvan, 
Vasiliu Dragoșiu, Dr. Victor Marc, Vaeiliu 
Buda, Teodor Blaga și Eliă Pop au fost 
dela înoeput pănă în fine în oontra stătu- 
șiurilor în biserioă, motivândușl părerile cu 
aceea, oă în casa lui Dumnezeu nu se ouvine 
să se ivâsoă între omeni măcar umbra vre
unei deosibirl după rang, avere și-mărire. 
Insă au fost maiorisațl, și așa s’au hotărît 
staturi în biserioă în proporțiune după su
mele solvite și induse anume în oartea des
tinată spre aoest scop. Fie-cărui credincios 
se va da un libel, subsoris de antistiâ bis. 
și provădut cu sigil, cu nr.-ul protocolu
lui, cu Buma solvită, cu nr.-ul scaunului 
și a tovărășiilor, cu cari șâde într’un scaun 
fiind câte șese persone în un scaun; bărbații 
de-a stânga, âr muerile de-a drepta. In 
scaune vor ave drept pentru tot-dâuna a 
ședâ numai câte un bărbat și câte-o mu
iere din familia, în al oăreia posesiune va 
fi libelul.

Edifioarea s’a început sub păstorirea 
părintelui prot. Atanasiu Cotoțiu, fiind ou- 
rator prim. Paul Dragoșiu, — s’a conti
nuat și finit sub energioul prot. Ioan Serb, 

fiiind curator prim Iosif Pop, cons, reg., 
fost vice-căpitan prim, ablegat dietal, adv. 
etc. In 1892 a fost biserica sfințită prin 
delegatul cons. Ioan Papiu, cu o solemni
tate rară și asistința a mii de omeni.

Desființându-se Chioarul, astădl opidul 
Șomouta-mare împreună cu alte 40 oomune 
din jur formâză politioesce Cercul Șomcutei- 
mari-fiind protopretor Vasiliu Indre, (Âcnm 
numai este. Red.) âr pretor Augustin Szabo. 
In Șomouta avem astăcjl: Proto-pretură, Ju- 
deoătoriă reg. cerc., peroept. reg., carte fun- 
duară, Casă de păstrare Chiorană, Proto
pop gr. cat. rom., Pleban rom. cat., Rabin 
evreeBC, gendarmeriă, Spital, finanțl, sta
țiune telegralo-postală, gara căii ferate 
Carăi-Șomcuta, terg de săptămână, 4 târ
guri de țâră peste an, șoâla gr. cat. ro
mână de băieți și cea de fetițe, șoâla de 
stat, asii de copii, mori cu vapor, mașină 
de firez etc.

In present statistica Șomcutei e ur
mătârea: Case sunt 456, suflete 2029, din
tre cari: Români 1246,Maghiari 273, Evrei 
510. Numirea de Districtul cetății de petră, 
se trage dela oetatea veche ce a fost zi
dită pe vei ful unui promontoriu, aprâpe 

de comunele Butâsa și Berchezâia, 2 ore 
cale dela Șomcuta. Ruinele acelei cetăți 
se văd și astăcjl, dâr timpul, oând s’a edi
ficat, nu se scie. Pote să fiă chiar de pe 
timpul cneziatelor, ori pote al Romanilor 
celor vechi, fiind o fortărâță natural întă
rită în trei părți de rîul Lăpuș și servind 
spre apărare în contra invasiunelor. Din 
bătrâni se spune, oă aoâsta e cetatea „Ra- 
colțl*, pote că din motivul, că sub domnia 
acestuia a fost folosită aoâstă cetate mai 
în urmă ca loo de înohisâre politică.

Emblema Chioarului a fost șoimul, o 
pasăre, pe piscul unui munte stânoos.

Șomcuta in specie și Chioarul în ge
nere au însemnătate și pentru multele fa
milii române cu drepturi nobilitare, câști
gate sigur prin bravuri pe câmpurile de 
luptă pentru apărarea patriei precum și 
pentru bărbații însămnațl, ce au dat din 
sînul lor nâmului și patriei, cum au fost: 
Episcop Ioan Bob, loan Lemeni, Metropo- 
litul Dr. loan Vancea; eroul resolut din 
1848 loan Buteanu; George Barițiu, Si- 
ghismund Pop și alțl bărbați de litere, pro
fesori, legisol, diregătorl, ba și eroi ca. Țin
tea Viteazal etc.
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Câte-va cuvinte despre Pneumonia seu 
aprindere de plămâni

țFine)
La începutul b61ei, când dure

rile sunt mari și bolnavul are junghiu, 
este bine a pune o visicătbre, pe 
care o va ține 2—4—6 pană la 8 
ore, er îndată ce o va lua. se se 
tae beșica. ce o face visicătbrea, și 
în urmă se se ungă acel loc cu va
selină, seu în lipsă de vaselină, cu 
unt prbspet, și se o lege bine; se 
se stbrcă bine apa din beșică, care 
o formeză visicătârea. De regulă lo
cul, unde trebue se se pună visieă- 
târea, este în spate seu pe piept, în 
partea de jos, ori în drepta seu în 
stânga.

Apa rece obicinuită (bine înțe
les, nu prea rece) se pote permite 
bolnavului să bea fără nici o pie- 
decă, cu t6te că medicii cei vechi 
opriau de a-o da bolnavului de aprin
dere de plămâni.

Afară de acestea, bolnavul tre
bue ținut într’o temperatură potri
vită. Atmosfera camerei se nu fiă 
mai caldă de cât pănă la 14°—15° 
Reaumur; vara înse se nu bată s6- 
rele în camera bolnavului, și este 
cel mai bun lucru a aerisa camera 
dimineța și sera prin pulverisațiă 
(stropire) cu acid carbolic 4 grame 
la 100 grame apă; în cașul inse, 
când în localitate nu se găsesce far- 
maciă, spre a cumpăra acid carbolic, 
se p6te înlocui acesta prin oțet bun 
de vin, în care se va pune puțină 
zama de usturoiu (aiu), care se va 
turna pe o cărămidă bine arsă în 
foc; acesta este un bun mijloc de 
a înlătura microbii, cari în timp de 
bălă și-ar pute găsi un bun sălaș.

Decă bolnavul are stomacul în
cărcat, adecă nu are scaun, atunci 
’i se va da un purgativ, ca: olei de 
recină 30 grame; seu un pahar de 
apă de Buda luat dimineța. Frigu
rile se împuțineză prin luare de sul
fat de chinină amestecat cu antipi- 
rină, seu cu phehacetină: un gram 
de sulfat de chinină și un gram de 
antipirină seu phenacetină împărțit 
în doue, din care se se ia un prai 
dimineța și unul săra; bine înțeles, 
că acesta este dosa (cantitatea) ce 
trebue a se da unui bolnav în etate; 
pentru copii înse dosa variază.

Bolnavului ’i se va da în fiă- 
care c|i de trei-ori câte-o ceșcă mică 
cu cognac bun seu spirt de vin, care 
are mare influență asupra pneumo
niei. Când însă căldura bolnavului 
este prea mare și pulsul asemenea 
mărit, trebue a se lua dela farmaciă 

un medicament prescris de medic.
In fiă-care 4*- de doue ori, di

mineța și sera, ’i se vor face bolna
vului fricțiuni (trăsături) peste tot 
corpul cu oțet aromatic, seu cu spirt 
bun rafinat, în care se va pune sare 
meruntă. Se vor pune într’o sticla 
cam 500 grame spirt bun rafinat,— 
și 100 pănă la 150 grame sare me
runtă, se va astupa bine sticla, apoi 
se va pune la un loc cald, unde va 
sta 2 seu 3 (|ile, în urmă se va stră- 
cura bine, ca se nu trecă sarea; și 
se va întrebuința în fricțiuni.

’I se va da bolnavului de 4 ori 
pe 4i un ceaiG (tea) căldicel cu măr
găritar, îu care se va pune puțin 
lapte dulce și zahar.

O altă metodă practică și bună 
este a se pune pe tot pieptul și mai 
cu semă pe partea unde are junghiul, 
o cataplasmă de brânză de vacă, care 
biâncjă să se frământe cu zer pănă 
ce se va face o alifiă fină. Acesta 
cataplasmă se va pune pe totă partea 
pieptului unde bolnavul simte durere. 
Asemenea se se ia să bee în fiă-care 
fii sera și dimineța câte-o linguriță 
cu unt de lemn, acesta să se urmeze 
3—5 și 6 d]le regulat. Se se aco
pere piciorele cu un ștergar, care 
se va muia în apă cu oțet; apa se 
fiă căldicică, așa cât bolnavul păte 
se sufere; asemenea se mai pot în
trebuința cataplasme calde de flori 
de fen, cari se pun la piciăre.

Pentru a se scote flegma, este 
bine a se lua câte-un ceaiu de câte 
3—4 ori pe di compus din flori de 
soc (sambucus), mușețel (camomila), 
coda șoricelului (milefolium), chimen 
și pelin (absinth), acest ceaiu se face 
odată puind flori de soc amestecat 
cu mușețel; altă-dată mușețel cu 
cbda șoricelului; altă-dată c6da șo
ricelului cu chimen și cu pelin, și 
așa se urmeză timp de 10—12 dile-

Sciind der, cât de periculâsă 
este pneumonia, trebue să îngrijim 
forte bolnavul și se nu negligiăm 
băla; decă înse se presintă compli- 
cațiuni, nu trebue întârdiat de-a 
chiăma un medic; pentru că tote 
aceste mijl6ce, ce noi le specificăm 
aici, nu sunt de cât numai pentru 
o pneumonia fără complieațiuni și 
lucrări pregătităre pănă la sosirea 
medicului.

După ce bolnavul s’a făcut bine, 
trebue în tot-dăuna se părte pe corp 
o flanelă; cele mai bune flanele sunt 
acelea ale D-rului Jăger.

Bolnavii, cari s'au făcut bine, 
trebue să aibă o hrană forte tonică 
(împuternicităre), vor bea vin bun 
vechiu la masă, în decursul dilei vor 
bea lapte dulce cât se pote de mult, 
vor umbla câte puțin în aer curat, 

dăr se nu se ostenescă, căci atuaci 
este forte periculos; se nu bea nici 
un fel de beuturi reci, căci prin aces
tea se agraveză bcfla.

Așa der, în resumat, vor avă se ducă 
o vieță după tote mesurele igienice, 
căci alt-fel sunt predispuși la cea 
mai mică răcelă a deveni tubercu- 
loși (ofticoși).

Prof. Dr. Elefterescn.

Adunarea și conservarea plantelor.
(Fine.)

Dela arborei seu arbori să adună 
numai ramuri cu frunda, flori și fructe 
și câte o bucată din căja lor. Unele 
plante au la partea de jos alt-fel de 
frunde ca la cea de sus; se vor 
aduna amândouă felurile. Asemenea 
la plantele, cari au două feluri de 
flori, ca la răchiți, plopi (plante mo
noice și dioice), se se adune amân
două felurile de flori.

Decă voim se avem o colecțiune 
de plante rânduită în mod mai sciin- 
țific, trebue se aședăm plantele, în
tr’o anumită ordine, după asemănă
rile, ce au între ele. Ast-fel s’a obici
nuit a se ordona plantele după nu
mărul firelor galbine (ale etaminelor), 
ce să află în flărea plantei, seu după 
asămănările frundelăr, etc. ș așa 
s’au format deosebite grupe numite 
ordine, familii, subclase seu clase de 
plante.

Fiă-care plantă de sine să nu- 
mesce individ. Toți individii aceleiași 
plante, cari să asemănă așa de mult 
între dânșii, ca și când ar fi urmă
torii imediați al aceluiași individ, 
formeză o speciă.

Decă să observă la o speciă 
mici deosebiri, cari rămân stator
nice și la următorii lor, atunci avem 
a tace cu varietăți. Garăfa, de esem- 
piu, este un individ; tote felurile de 
garbfe formâză o speciă; garăfele 
însă, unele au florea albă, altele roșă, 
altele pestrițe: acestea sunt varietăți.

Mai multe specii cari, deși să 
deosebesc, au multe asemănări bă- 
tătăre la ochi, ast-fel că aparența 
lor totală ne face să le recunbscem 
ea înrudite, formeză la olaltă un 
gen; așa, mărul și părul să țin de 
același gen numit pirus.

Mai multe genuri, cari să ase
mănă prin anumite caractere formeză 
o familia; ast-fel, mazărea și fasolea, 
cari să asemănă în caracterele lor 
principale, mai ales în fruct, sămânță 
și fibre, formeză o familiă (papilio- 
nacee).

Decă mai multe familii să ase
mănă prin aceleași caractere, for
mâză un ordin. Ordinele să aședă în 
clase și clasele în tipuri.

Aședarea plantelor, după ce le-am 
determinat și le-am aflat numele și 
grupa de care să țin, să numesce 
clasificare. După o clasificare 6re-care 
se aședă plantele în colecțiune seu 
herbar.

Sunt două clasificări mai însem
nate : clasificarea artificială bou sistemul 
lui C. Linee și clasificarea naturală, seu 
metodul lui Jussieu. La cea d’întâi se 
ia în considerare numărul stamine- 
lor din fibre; la cea din urmă, asă
mănările generale ale părților plan
telor.

Pentru a ușura, adunarea și așe
darea plantelor, scriitorul acestor 
rânduri a aranjat anume un herbar, 
care am speranța, că pâte fi de mare 
folos celor ce doresc să se ocupe cu 
adunarea plantelor din ținutul în 
care trăiesc. Pe lângă colele de lipsă 
pentru lipirea plantelor uscate, rân
duite pe familii, herbarul conține 
340 etichete cu numele tipărit a 340 
plante, în limba română și latină, 
apoi o cărticică, care cuprinde in
strucțiunea mai amănunțită pentru 
adunarea, uscarea și aședarea plan
telor în herbar, precum și un cata
log de cele mai însemnate plante 
înșirate pe familii.

Val6rea unui herbar atârnă: a) 
de la numărul specielor și a genu
rilor de plante; b) de la avuția sin
guraticelor esemplare din fiă-care 
speciă, în felurite forme și deosebite 
ținuturi; c) de la importanța plan
telor din punct de vedere al desvol- 
tării lor. Acesta din urmă este cea 
mai interesantă, însă și cea mai grea, 
deorece trebue cine va să aibă cu- 
noscințe temeinice de fisiologia și 
desvoltarea plantelor.

Să pot face și colecțiunl de părți 
singuratice de plante, cum de tul- 
pinele arborilor și arboreilor, de flori 
de fructe, de sămânța și altele.

(„Amicul Tinerime?').
I. Bîoisil.

însoțirile sâu tovărășiile economice.
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere, 
Unde-s doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce.

Alexandri.

Răsunetul cuvintelor de mai sus 
ne vine tot-deuna în minte, când ve
dem, că un om singur nn e în stare 
a-și face lucrurile sale cum se cade. 
Chiar înaltul Ziditor, după ce a fă
cut pe Adam a cjis • „Nu e bine Bă 
fiă omul singur, ci să-i facem lui o 
soțiă, care să-l ajute la bine și la 
rău“, și ast-fel a făcut pe Eva.

Acestea ar fi pe scurt datele 
mai însămnate asupra opidului Șom- 
cuta-mare și a Chioarului, cari date 
însămnându-le încă mai pe larg ca 
aci în cartea curatorului, le lăsăm 
urmașilor din nem în nem spre po
menire bine plăcută și ca semn de 
iubire frățescă și creștinescă între 
sine ca Români, trăind pururea în 
armoniă, iubindu-se și ajutându-se 
împrumutat în bine și în rău, după 
cum poftesce Dumne4eu, religia 
nostră, nemul nostru românesc și 
binele de obsce.

Șomcuta-mare, 1895.
Eliă Pop, 

cantor, învăț., pens, și not. 
sen. scol, și curatoratului.

Mamă, unde-i Joiana?!
M’am fost dus cu grâu la moră, unde 

era multă lume, între care și Petre Hurlup 
din Aluniș, care povestea și lumea asculta 
la el. Etă cam ce spunea el.

Lelea Nastasie a rămas de harnicul ei 
bărbat, de Toder Griga cu 2 copii, un fe- 
oioraș ca de 6 ani și o fetiță ca de 4 ani. 

Pănă a trăit Toder Griga, tot în năcas a 
fost biata muere, că el a fost un băutor 
becisnic, de nu l’ai fi săturat de vinars 
nici când ar fi curs vale, ca Mureșul. Acum, 
deși săracă și năcăjită, cu 2 copii, der ba- 
reml bătută și alungată dela casă nu era, 
și din lucrul manilor ei aduna atâta, cât 
să aibă cu copiii ei cu ce trăi de pe 
o di pe alta. Averea, câtă pustiă o avuse 
se grăbi Toder Griga și o prăpădi pănă 
trăi, ca nu cumva lelea Nastasie să rămână 
cu bine și cu bogătate și să-i sburde mintea 
după măritiș.

Cu un ghimp la inimă însă muri To
der Griga, și acesta din causă, că destrea 
muerii nu o putu toca totă, că era scrisă 
pe socrii și numai în folosință ’i se dăduse. 
Altcum ce avuse el: locuri, viă, vite, tote 
le tocase, ba și vitele de destre le venduse 
și beuse, încât, când muri el, nu era codă 
de vită în ograda lui, ăr din averea lui 
nemișcătore singură casa în mijlocul unei 
grădini neîngrădite sta ca o gâscă într’un 
picior.

Der tata Nastasiei, de milă cătră ea 
și cătră copiii ei, se milostivi și le dărui 
o junincă, îndată ce se vădu scăpat de odo

rul de ginere, care, de-ar fi soiut, că mu
ierea lui o are, doră din grdpă s’ar fi scu
lat să o ia și să o ducă la jupânul Burăla.

Și din junincă se făcu vacă, și da 
lapte mult și bun, și lelea Nastasie avea 
ce mânca cu copilașii ei. Copii o numiau 
„Joenuca nostră“, că o chiăma Joiana, 
fiind-că o fătase într’o Joi.

Domne mult se mai bucurau copiii, 
când venia Joiana din câmp, cu ugerul 
plin de lapte; voioși mai povestiau ei des
pre bunătățile vacii, mult să jucau ei de-a 
vacile: feciorașul se făcea vacă și striga 
tot „mu, mu“, ăr fetița se făcea vițel și 
făcea și ea „mu, mu!“, cum audia, că face 
vițelul Joenei. Și adunau copiii iărbă din 
grădină și dau vițelului și așteptau și pe 
Joiana cu cotarea plină de erbă verde. Er 
sera, când o mulgea mă-sa, sta băieții ca 
doi cuci lângă mumă-sa, pân’o mulgea, 
apoi căpătau fiă-care câte-un pahar de lapte 
prospăt, și erau fericiți. Un lucru nu le 
plăcea lor: de ce adecă lelea Nastasie 
mulgea pe Joiana diminețile, pănă nu se 
sculau ei? Dăr lelea Nastasie îi mângâia: 
lăsați, că mâni dimineță voiu spune ciur- 
darului să nu scotă vacile pănă vă veți scula 

voi! Și ei credeau, și erau fericiți, er lelea 
Nastasie încă era fericită vădend voia bună 
a copiilor ei; mai uitase de năcasurile, ce 
le-a tras cu Tdderul ei.,

Der bine a dis, cine a dis, că omul 
nici când să nu se prea încrădă! Așa o păți 
și lelea Nastasie. Când era ca întinerită, 
când avea tot ce-i trebuia ei și la cei doi 
copii ai ei, când era Joiana mai frumosă, 
colea spre tomnă, cu părul înspicat ca că- 
priorile, atunci ’i se bolnăvi rău copila. 
Ea, vedl bine, chiăma baba, întreba pe 
popa, ba chiar și la fălceriul s’a dus cu 
copila, pân’ la oraș a dus’o și adus’o în 
brațe. Er fălceriul i-a spus, că să nu se 
spărie, că i-a trece, numai să-i dea mereu 
să bea lapte dulce, acela să-i fiă și mân
carea și bentura, alt-ceva nimic. Și se mân
gâia biata femeiă de spusele doftorului, că 
babele rău o spăriaseră; ele diceau, că co
pila are gălbinare năgră, din care bolă rar 
om scapă.

Și merse biata muere ață acasă dela 
doftor, punăndu-și în gând, că de se însă- 
nătoșeză copila, pe lângă florenul, ce l’a 
dat doftorului, să-i mai ducă și 2 pui și 
bareml 20 de ouă, de cinste.



Nr. 16—189G GAZETA TRANSILVANIEI X1XV4 V

In modul acesta ni-se întățișeză 
prima familia, dela care seim, case 
trage tot nemul omenesc. Der la în
ceput trebuințele și lipsele omului 
și ale familiei erau de tot mărginite, 
și așa el și-le putea acoperi și nu
mai singur sâu în societatea mem
brilor familiei sale, după cum și-le 
acopere și astădi omul sălbatec și 
nomad, (care adecă n’are locuință 
statornică).

îndată ce însă omul nomad a 
simțit trebuința de a se așecța sta
tornic într’un loc, făcendu șl case și 
alte zidiri economice, s’a vecjut silit 
a se însoți și tovăreși cu mai mulți 
laolaltă, ca cu puteri unite să-și pâtă 
duce în deplinire mai bine nu nu
mai lucrurile sale, ci să se pâtă apăra 
•cu succes și de năvălirile dușmane. 
Ast-fel s’au format satele, orașele, 
cetățile dintr’un stat, care cu ajuto
rul locuitorilor săi s’a putut apăra 
nu numai înlăuntru, ci și înafară.

Să ne închipuim un om singur, 
seu chiar cu familia lui, aruncat de 
sărte într’un loc pustiu. Ore pute- 
și-ar el acoperi tâte trebuințele vieții 
sale așa bine și ușor, precum și-le 
acopere în societatea altor ămeni? 
— Nici de cum! deărece el ar avă 
lipsă se lucre un timp ăre-care nu
mai pentru ca să-și pătă face unel
tele de casă și vasele de bucătăriă, 
apoi alt timp pentru pregătirea veșt
mintelor și a încălțămintelor sale etc.

In societatea omului civilisat lu
crul se împarte și fiă care om are 
se săverșescă numai un fel de lucru 
pe care îl scie mai bine și cătră 
care se simte mai atras. Ast-fel ve
dem pe unii lucrând pământul pen
tru ca să pătă cresce bucate din el, 
pe alții îi vedem lucrând la feluri
tele manufacturi, cum sunt indus
triașii, er pe alții îi vedem mijlocind 
schimbul productelor, precum sunt 
neguțătorii.

In timpurile mai vechi, der cu 
deosebire la vechii Indieni, nu era 
■ertat, ca se trecă un om dela plu- 
gârit, de pildă, la industriă, neguță- 
toriă, ostășime seu preoțime, fiind 
acâstă trecere oprită aspru și prin 
lege; astăc}! însă fiă-eare om se păte 
ocupa cu ori și ce, căci nirne nu-1 
mai opresce.

Vedem, ca nu numai la sate, 
printre plugari, se așeejă și mulți 
alții, cari nu se ocupă cu lucrarea 
pământului și cu crescerea vitelor, 
ci și pe la orașe. Toți acești omeni 
într’un mod seu altul devin de ne
apărată trebuință unii pentru alții, 
precum sunt: rotarii, faurii, măsarii, 
.zidarii și alții, pe lângă cari se mai 
simte și trebuința de preoți, învă

țători, notari, judecători, diregetori, 
neguțători, crâșmarl și alții.

Din cele spuse pănă aci se vede, 
că fiă-care clasă a societății ome
nesc! are trebuință și de alte clase 
de âmenl, cu cari se se pâtă ajuta 
împrumutat. Așa plugarul, de pildă, 
are lipsă de fauri, rotari și alții, cari 
sâ-i facă și repareze uneltele econo
mice, sâ-i schimbe productele etc.; 
tot așa celelalte clase ale societății 
au lipsă de plugar, ca ee șl pâtă 
cumpera dela el bucatele și celelalte 
mijlâce de traiO.

înainte de asta numai cu 40— 
50 de am, plugarii pe la noi nu 
simțiau lipsa atâtor unelte de eco
nomia ca acum; ei arau și grăpau 
pămentul cu pluguri și grape d9 
lemn, aveau carele neferecate, săpau 
numai cu sapa de mână și pe mulți 
îi cuprindea mirarea, când aucțiau 
dela câte-un ostaș betrân venit de 
prin Germania și Francia, că pe acolo 
sunt pluguri și grape întregi de fier, 
cară ferecate, mașini pentru semă
natul și săpatul cucuruzului, pentru 
cosit, secerat, îmblătit, vânturat, se
mănatul grâului și altele.

Astăzi am ajuns, ca se vedem 
mașinile și uneltele numite introduse 
și pe la noi și încă chiar și de că- 
tră plugarii cu mai puțin pământ, 
căci și aceștia au simțiț trebuința 
de a-și cumpera pluguri de fer, grape 
cu colți de fer, de a-și fereca carele, 
de a-și cumpera mașini pentru să- 
menatul și Băpatul cucuruzului. Și 
fiind-că tâte acestea au costat bani 
mai mulți ea cele vechi, așa s’a ve- 
4ut silit și micul plugar a se opinti 
tot mai mult ca în trecut, ca pe 
lângă alte cheltuell economice se 
pâtă scâte din pământ încă și pre
țul acelor unelte atât de bune și 
spornice la lucrat.

Mulțămită acestor unelte și ma
șini spornice de lucru, plugarii noș
tri au ajuns astăcji ca se pâtă pro
duce de dâue-orl mai mult, de cum 
producea înainte de asta cu 40— 50 
de ani. Așa putem vede acum și pe 
micul plugar cultivând, cu ajutorul 
mașinilor pentru semănatul și săpa
tul cucuruzului, dela 8—10 care de 
cucuruz pe an și încă numai cu aju
torul membrilor familiei sale, pe 
când pănă nu erau mașinele, abia 
puteau produce cei mai bogați atâta ; 
se și 4icea atunci despre plugari, 
„ca cu lucrătorii adună, cu lucră
torii îșl mănâncă cele adunate14.

Mașinile pentru semănatul și să
patul cucuruzului, plugurile de fer 
și celelalte nu sunt așa scumpe, ca 
se nu și-le potă procura și numai 
plugarii singuratici; cele pentru se
mănatul grâului și îmblătit, fiind 

însă mai scumpe, nu se pot procura 
decât de cătră marii proprietari de pă
mânt seu și de cătră cei mai mici, 
însoțindu-se mai mulți laolaltă.

Mașinile de îmblătit și trierele, 
ce-i drept, se pot procura și de că
tră plugari singuratici, deârece cu 
ele se pâte lucra timp mai îndelun
gat și așa proprietarul acelora nu 
numai că se pâte despăgubi de pre
țul depus în ele, ci în tot anul pâte 
să-i rămână și âre-care venit curat.

Nu tot așa stă lucrul cu mași
nile pentru semănatul grâului! Aces
tea fiind mai scumpe, micul plugar 
nu și-le pote procura, deși ar ave 
lipsă și el de ele în tot anul, er de 
a-le procura âmenl singurateci încă 
nu se prea plătesce, deârece semă
natul se face da-odată și în decurs de 
o săptămână ori două, er după aceea 
nu mai are ce face cu mașina pănă 
la anul. Der fiind-că cu aceste ma
șini se cruță mai jumătate din să
mânță, ba și holdele se fac mai fru- 
mâse, mai mari în spic și la bon, 
așa introducerea lor este totuși de 
neapărată trebuință și în economiile 
mai mici.

Tot de așa mare trebuință și 
pentru economiile mai mici sunt ma
șinile pentru tăietul paelor, cu cari 
s’a adeverit, că se cruță fârte mult 
fân, a căruia lipsă se simte tot mai 
tare din an în an.

Așa stând lucrul, vor înțelege 
fârte ușor iubiții noștri cetitori, 
pentru ce am pus în fruntea acestui 
articol cuvintele: „Unde-i unul nu-i 
putere44, vor înțelege, că trebue să 
șe însoțâscă câte doi și mai mulți 
la ol^altă, pentru ca Bă-și pâtă pro
cura mașinele neapărat de lipsă la 
economia câmpului și a vitelor, ca 
ast fel ceea ce unul singur nu e în 
stare să facă, se pâtă face câte doi 
și mai mulți „cu puteri unite44.

Spre scopul acesta legea și în- 
gădue, ca economii din țeră se se 
pâtă însoți în anumite /tovărășii 
agricole44, pe lângă „statute14 apro
bate de stăpânire. Membrii acestor 
tovărășii plătesc odată pentru tot- 
deuna o tacsă fundamentală de 10 
fi. și un florin tacsă de înscriere, 
care se adaugă la fondul de reservă; 
ei au dreptul apoi de a pute folosi 
în cinste tâte mașinele societății. 
Pe unele locuri tovărășiile acestea 
mai primesc și câte-un ajutor deia 
comitat pentru procurarea de mașini, 
semânțe seu alte unelte economice.

Tovărășiile numite se conduc 
de cătră un president, vice-president, 
secretar, cassar, inspector de mașini 
și încă alți doi membri, cari se 
aleg din sînul lor pe timpul de trei 
ani. Pentru înființarea unei atari 

tovărășii se recer cel puțin 12 mem
bri ; când aceștia nu mai voesc să 
susțină societatea, acesta se desfiin- 
țeză prin tribunal, care pune apoi 
mașinile și celelalte unelte ale ei în 
lichidare (ven4are).

In comitatul Sibiiului s’au înfiin
țat mai multe tovărășii de acestea 
și am tflat, că ele au o influință 
forte binefăcetâre asupra mersului 
economic din comunele respective. 
De aceea atragem luarea aminte a 
plugarilor noștri asupra acelora, 
sfătuindu-i cu tot adinsul, ca pe 
unde numai pot, și-i iertă împreju
rările locale, se înființeze nesmintit 
asemenea tovărășii, căci ele sunt de 
un folos neprețuit pentru economia 
de câmp și vite.

I. Georgescu.

Strigături,
Audite dela poporul român din Grind.

Cine jocă și nu strigă 
Face-’i s’ar gura pungă, 
C’așa-i jocul românesc 
Cu strigăt ardelenesc, 
C’așa-i jocul pe la noi 
Ou strigături de flăcăi.

*
Nu gândi, mândro, gândi 
Că, ca tine n’or mai fi, 
Că nu-i lumea ca și-odată 
ț)ece feciori la o fată, 
Că-i lumea ca une-orl 
ț)ece fete la-un fecior,

*

Câte mândre-’am avut eu 
După tote-’ml pare râu, 
După una mi-e mai jele 
C’a sciut vorbele mele 
Și de bune și de rele.

*
Frundă verde solz de pesce 
Vai de cela ce iubesce
Nici nu more, nici trăesce 
Numai cât se năcăjesce, 
Cine are numa-un dor 
Trăesce ’n lume ușor, 
Eu am două doruri grele: 
Dorul meu și-al mândrii mele.

Câtu-i țâra ungu reșcă 
Nu-i ca fata românâscă 
Cu brâu roșu ea se ’ncinge 
Inima după ea’țl plâDge 
Pănă pe lume trăescî 
Tot Română să iubescl.

*
Vai mândruțo gura ta 
De-aș bea-o cu lingura 
Nu m’ași pute sătura. 
Rele-s, Domne, frigurile, 
Da-s mai rele dragostile, 
Că de friguri te lipsescl 
Da de dragostl nebunescl

Dâr când ajunse acasă, ■ obosită de 
cale și de greutate, dete peste alt năcas: 
copilul sbiera cât îl lua gura: Mamă, ni-au 
■dus pe Joiana cu vițel cu tot. Er copila, 
>care păn’ aci dormi dusă, se tredi în larma 
frate-s’o și începu a striga și ea: Mamă, 
unde-i Joiana?

Ea sta înmărmurită și nu soia ce 
alege din spusa copilului. Atunci nimeri 
lelea Ancuța, mama lelei Nastasie, tot plân
gând, și ea și-i spuse, că uite Jidanul a 
venit cu primarul și cu notarul și-au dus 
vaca, ci că T6der ar fi rămas dator la Ji
dan 15 fi., pentru beutură, și primarul i-a 
făcut legea, ca să țină pe Joiana pănă i-a 
duce banii, — că doră muierea trebue să 
plătâscă pentru bărbat și bărbatul pentru 
muiere.

Când audi lelea Nastasie vestea asta 
zdrobitore, sta să lase copila din brațe și 
să se arunce ca o lupdie turbată pănă la 
Jidanul și totă să-i smulgă barba; dâr adu- 
cându-șl aminte de boia copilei și de oe-i 
spuse fălceriul, se stăpâni și cu ochii soăl- 
dațî în lacrăml dise: Du-te, mamă, și-mi 
adă o lecă de lapte dulce dela dumniata, 
-că al meu s’o fi sărbedit de adi diminăță, 

că cu Joiana vom mai vedâ noi ce va fi, 
mi a spus doftorul, că numai laptele dulce 
să fiă și mâncarea și beutura copilii, și 
peste 3—4 dile i-a trece; să vină și tuca 
(tătuca) cu dumniata.

Și s’a dus lelea Ancuța și cât dai în 
pălml fu aci cu badea Ion cu tot, și au 
pus luorurile la cale, ce fel să urmeze, ca 
să-și capete vaca?

După ce s’au înțeles, ce-i de-a face, 
s’a dus badea Ion ață la primarul acasă, 
să vorbescă cu el, der nu-1 afla, de aci se 
duse de-1 căută în cancelariă, dâr nu-1 află 
nici aici. Unde să potă fi? îșl gândea badea 
Ion. Atunci se întâlni cu juratul satului, 
cu Mitru Pițigoiului, mort de bat, după 
cum de obiceiu umblă cățeii satului (ju
rații). — Mă Mitre, unde-i primarul? — 
La... la... ju-pâ-nul Burăla, Burăla...

Și se duse badea Ion la jidanul. Adecă 
acolo era totă fruntea satului adunată: 
primarul, vice-primarul, jurații, dobașul. ba 
chiar și notarul era acolo, toți cu țigări 
în gură și toți tun ca tunul de beți ce 
erau.

— Bună sera, omeni de omeniă!, dice 
Ion întrând înlăuntru.

— Să trăescî, lone, hai bea și tu un 
păhăruț, dice primarul ca mai darnic.

Dâr Ion îi mulțămesce și nu primesce 
păhăruțul, ci începe așa:

D’apoi jupâne primar, cu lege și cu 
judecată lucru este, să se iee vaca mea și 
să se dee la Burăla pentru-că dâră ginere- 
meu ar fi rămas dator pentru beutură la 
jidan? Credl dumniata, că este Dumnedeu 
în cer, care vede nedreptățile din lume?

...Der nu apuca bietul creștin a is
prăvi vorba și primarul îl înhățâ de gru- 
madl cu o mână, ăr cu alta-i astupa gura. 
Dâr nici badea Ion nu era chiar tufă; ca 
un uliu se repedi el cu ghiarele la amân
două obrazele primarului și mi-ți-1 sgăriâ, 
de tot brasde era dela ochi pănă la gură. 
Așa îșl făcuse anume socotela de acasă, 
că de l’a afla la Jidan, să-l însemne, să fiă 
însemnat bareml pe-o lună de dile.

Din pricina asta toți se împrăștiară, 
Ion era cel dintâiii, care o luâ la talpă în
jurând pe primar și strigând de-a lungul 
satului: săriți, omeni buni,, că primarul cu 
jurații și cu notarul îndată gată de beut 
pe Joiana mea și apoi vor începe a bea 
pe vitele nostre. Jurații se cereau dela pri

mar să-i lase să prindă pe Ion și să-l bage 
în pițibdică (închisore) și primarul i-ar fi 
lăsat, der notarul a dis ba, ne aprindem 
numai pae :n cap de facem un lucru ca 
acela. Și întărîtat era poporul într’atâta, 
încât de făcea primarul lucru acela, doră 
și morte de om vedeai în noptea aceea. 
Fierbea satul întreg audind de întâmplare.

Badea Ion merse ață la fiică-sa, la 
lelea Nastasie, unde era și baba lui, lelea 
Ancuța. Amândouă plângeau de mila co
piilor, cari erau neîmpăcațl și strigau: 
Mamă, unde-i Joiana? Cu mare greu îi 
putură mângâia, făgăduindu-le, că mâne 
de bună sâmă vor aduce pe Joiana cu vi
țel cu tot. Copilașul adormi, der copila 
avea fierbințeli mari. Totă noptița nu dor- 
miră muerile, ci o priveghiară și o legară 
la cap cu cârpe red, mai dându-i din când 
în când păhăruțul cu laptele să-și mai ude 
buzele.

Când se mijia de cjiuă, badea Ion fu 
în tălpi și o apuca la oraș la scaunul cel 
mare. Pe la vre-o 9 câsurl era în ograda 
scaunului, și cel dintâiii, care întră în can
celaria cea mare la domnul judecător fu el.

Bună dimineța, Măria ta!
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Câtă bolă-i pe sub sore 
Nu-i ca dorul arcjătore, 
Că dorul unde se pune 
Face inima cărbune.

*
Cu ibovnică ’n vecini
Nu ți-e haznă de ce cinl: 
Eși afară și mi-o vedl, 
Intri !n casă și oftezi!

Petru Boeriu, 
învățător.

DIN TRAISTA CU MINCIUNILE
I/a gusit.

Fusese Țiganul închis, și tomai ieșise, 
când se înntelni cu un prieten al lui, Ro
mân.

II întreba Românul:
— Dâr ce-am audit, Țigane, că te-a 

închis ?
— M’a românico.
— Ei de ce?
— itca da proști. Am găsit un cal 

și ei s’a pus de m’a închis.
— Cum se pote, mă?
— Eca s’a putut.
— Te-au închis fiind-că ai găsit un 

cal?
— Da.
— Fugi mă d’acolo, că nu se pote; 

trebue să mai fi fost ceva la mijloc.
— A fost el, dâr nimica totă.
— Ce-a fost?
— Am găsit calul pănă nu l’a pier

dut stăpân’său.
♦

Gitndeani...
II duc pe Țigan la primăriă să-i ia 

socotela la ce a furat nisce găini de la un 
Român din sat.

H chiamă primarul și-l judecă:
— Bine, mă, nu te mai astâmperl, 

nu te mai lași de hoții, că uite o să ’n- 
fundi pușcăria, mă...

— Ce hoția, domnule primarule, eu 
n’am făcut nici o hoția !

— Ce fel n’ai făcut nici o hoțiă?... 
Nu te-a prins omul la găini?

— Da ce, eu m’am dus sa fur găi
nile lui, domnule primarule ?

— Apoi atunci der, ce-ai căutat la 
coteț?

— Eu am gândit, că sunt gâște, dău!
*

N’are niaiea.

0 Țigancă lucra la o bina, căra var 
cu gălâta.

In curtea binalei, taman lângă var- 
niță, pe o grămadă de nisip zăcea bolnav 
un copil al ei.

Venind se ia var se dădu lângă co
pil și îl mai întrăbă cum îi mai e, îl mai 
mângâie, îi mai dise o vorbă bună, ca 
muma, și pe urmă îl întreba:

— Ai mânca tu pâine d’aia alba, 
maică?

— Aș mânca mamă.
— N’are maica să-ți dea, dise Țiganca,

și porni cu gălăta, că striga vătaful la ea 
de pe bina de sus.

Mai pe urmă nițel venind er la var- 
niță, er întrebă pe băiat:

— Da carne ai mânca mă?
— Aș mânca, mamă, dău aș mânca!
— N’are maica să-ți dea!
După ce varsă și gălâta asta sus 

lângă zidari și se întorse 6r, er întrebă 
țiganca pe copil:

— Mă da pul de găină ai mânca?
— Hauliu, cum aș mai mânca!
— N’are maica să-ți dea!
0 dată „n’are maica să-ți dea“, de 

două-orl „ n’are maica să-ți dea i-s’a 
urât și unui Român ce toca câlțl mai ală
turi pe un butuc și s’a răstit la ea:

— Ce tot îl întrebi fă, mereu, de-i 
lasă gura apă copilului, decă n’ai să-i dai?

Biata mumă îi răspunse blând și 
încet:

— Iacă să nu moră ne’ntrebat și el 
săracu! *

Țiganii Ia Vodă.
Ci-că pe Țigani înainte vreme îi pri

mea și pe ei la domniă ca și pe Români, 
der odată s'a întâmplat de a murit un vodă 
și venind alt vodă nott la domniă, hai și ei 
să nu se lase mai pe jos de cât ăialalțl 
pământeni, ci să ducă și ei plocon, că așa 
le spusese unu, că trebue să facă când 
vine vre-un vodă nou.

S’au strîns deci Țiganii de s’au sfă
tuit cum și ce să facă și au hotărît să 
ducă bulibașa ăl bătrân plocon o putinică 
cu lapte acru și să mai vie și încă trei Ți
gani bătrâni cu el la curtea lui vodă, că 
mai alt-fel e când sunt mai mulțî; âr din 
gură hotărîră să nu tacă, ci să dică și ei 
câte o urare de bine.

Și urarea fu să fiă așa:
Bulibașa ăl bătrân să între întâi cu 

putinică cu lapte acru în brațe și să dică 
cu glas tare:

— Să trăescl, Măria ta vodă!
Alt Țigan, ăl de venea după el, să 

clică și densul:
— Și Măria sa vodoia!
Al de al treilea:
— Și Măria sa vodă ăl mititel!
Er ăl de al patrulea să încheie cți- 

cend :
— Și tote nemurile vodeștl!
Luară deci putinică în diua când fură 

să se ducă, și plecară.
Vodă dete poruncă se lase pe Țigani 

să între, primindu-i cu cinste ca pe nisce 
buni supuși.

Și eca Țiganii urcară scările palatului 
intrară înăuntru, er când să între și în 
odaia, în care sta vodă, se împiedecă bu
libașa ăl bătrân de prag și cade cu puti
nică. cu tot, de varsă laptele pe covore. 
Atunci de năcaz, în loc să cjică ce plănuise, 
dise:

— Ptiu! fir’ai al dracului de prag!
Al de al doilea se repede colo de 

strigă ce învățase:
— Și Maria sa vodoia!

Al de al treilea:
— Și Maria sa vodă hăl mititel!...
Er ăl de al patrulea:
— Și tote nemurile vodeștl!...
Și d’atuncl ci-că nu-i mai primesce 

pe Țigani la curte.
(„Biblioteca pentru toțl“ .

Dumitru Stăncescn.

Oâlencă.a.rial săpremânei.
IANUAR are 31 dile. GERAR.

Pilele Călend. înl. v. Călend. Gregor.

Dam. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi, 
Vin. 
Sâtu.

21 3 C. P. Maxim
22 Sf. Ap. Timotei
23 Sf. Ier. Clement
24 C. Maica Xenia
25 f Sf- Grig- Teol.
26 Cuv. Păr. Xenof.
27 f Ad. r. sf. I. Ch.

2țlnir. Îs. Clici.
3 Blasius
4 Veronica
5 S. M. Agata
6 Dorotea
7 Richard
8 Solomon

„ALBINA" însiitnî de credit și de ecouonin-
FiSSaHa Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Ianuarie 
1896.

Intrate:
Numărar cu 1 Ian. 1896 . fi. 8,101.45
Depuneri spre fructificare . n 189,142.20
Cambii răscumpărate. . 77 167,932.37
Conturi curente . . . . fi 37,863.31
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 8,412.10
Monetă.............................. fi 36,837.32
Comissiunî, cupăne și efect'2 77 39,969.58
Interese și provisiuni . 7? 7,811.46
Diverse.............................. 71 8,015.22
Bănci.................................. 7) 541,615.46
Rimesse............................. 77 ■ 1,626.45
Devise................................ 77 96,000.-

fi. 1,143,326.92
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare 
Cambii escomptate . .
Conto curent ....................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi.....................
împrumuturi pe produote . 
Monetă ...... 
ComisiunI, cupone și efecte 
Interese și provisiuni . .
Spese și salare....................
Diverse..............................
Bănci..................................
Rimesse.............................
Devise..................................
Numărar cu 31 Ian. 1896

fi. 157.323,30 
„ 221,025,47 
„ 25,535.76

„ 21,297.80
„ 700.—
„ ^6,799.10
„ 28,027.43
„ 759.54
„ 2,097 66
„ 3,414.34
„ 543,958 12 
„ 1,502.45
„ 96,000 —
„ 4,885.95

fi. 1.143.326.92
Brașov, 1 Februarie 1896.

V. Bologam. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigent. adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

Tergu! de rimăton din Stesubruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

27 Ian. de 34580 capete, la 28 Ian. au 
întrat 1617 capete și au eșit 394, rămâ
nând ia 29 Ian. un număr de 35,803 oapete.

Se not.ăzfi marfa: ungurlseă veche
grea dela —.— cr. păr. a la — cr.
marfă ung u râs că tineră g r e h. dela

or. pănă Ja —.— cr., de m i j ioc de! a
47 — or. pănă 1» 48.

cr. pănă la 45 —
— cr. n ș 6 r ă dela

43.- cr.

Prețurile cerealeor din piața Brașov-
Din 31 Ianuarie st. n. 1896

Măsura 
său 

greut tea

1H. L.
77

77

H

7!

J?

»

n

17

»

77

7?

n

1 kilă

100 kil.

Calitatea.

I cei mai trumos 
Grâu < mijlociu . .

țmai slab . .
Grâu mestecat . .
Săcară {

Orz ț 

Ovăs |
Cucuruz.

frumâsă 
mijlociă 
frumos 

mijlooiu 
frumos 
mijlociu

Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de in . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi .... 
Măzăriohe .
Carnea de vită .
Carnea de poro .
Carnea de berbeoe
Său de vită prâspăt
Său de vită topit

Valuta 
austr.

fi. or.
5 60
5 10
4 80
3 60
3 60
3 10
3 40
3 10
2 30

— —
3 30
4 —
5 30
7 —
6 —
9 —
4 —

— 80
— —
_ 44
__ 48
— 24
21 —
32 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 29 Ianuarie n. 1896.

Semințe
* *7 
i 1 
1 s o a

Prețul pe?
100 chilogr.

dela 1 păDL

Grâu Bănățenesc 80 7.10 7.25
Grâu dela Tisa 80 7.J5 7.30
Grâu de Pesta 80 7.10 7.25
Grâu de Alba-regala 80 7.10 7.25
Grâu de Bâcska 80 7.20 7.35
Grâu ung. de nord 80 .-

Cî -»âQ O Prețul por
Semințe vechi soiul 5 « 100 ohiLgr.

ori noui li
dela panii

Săcară 70-72 6.40 6.45
Orz nutreț 60-62 4.90 5 10
Orz de vinars 62.64 5 40 6 20
Orz de bere 34,66 6.40 7.80
Ovăs 99.41 6.— 6.40
Cucuruz bănăț. 75 ,—
Cucuruz alții soiu 78 .— .__
Cucuruz — ,— ,_
Hirișcă fi — —.—

Gars al
Pro duete div. S o i n 1

do la paua

>Sem. de trif. Luț.eruA ungur. 33 - 43 -
— transilvană —.— —.
— bănățeni —
JJ roșiă 29 - 32.—

Oleu do rap. rafinat dupi.u • ,—

d Oleu de in —. - —. -
Uns. de porc dela Peeta 55.- 55.50

bC
71

Slănină
dela țâră 
sventată 48- 4K

g afumată —,_
o Său —. —

Prune din Bosnia in bnțl — •— —.—
<5 din Serbia în saci — —
© Lictar slavon nou 18 - 19.-
u. n bănățenesc 16.- 17.-
A Nuci din Ungaria
<£■ Gogoși ungurescl

O4 serbescl
Miere brută _  __ __ -

J.l
Ceară

galbină strecurată __ _ ,--
de ttoseneu __

Spirt brut __ _ _ —
Drojdiuțe de spirt r-a— — —

Cupsufi pieței Brașov.

Să trăescl, bade, ce lipsă ai pe aici. 
Judecătorul era un om bun, bătrân, 

aședat și pățit, la care nu mergeau omenii 
după dreptate înzădăr.

Badea I6n îi spuse totă întâmplarea, 
cum fiica lui rămase văduvă, săraca, după 
Toder Griga, care fu un beutor; cum el 
moșnegul, din milă cătră fiiă-sa și cătră 
nepoței, după ce-i muri ginerele, li-a dat 
o junincă a făta, care peste două săptă
mâni fu cu lapte; și cum acum i-o luă ji
danul, ajutorat de primar și de jurați cu 
numele că Tbder Griga i ar fi rămas dator 
nu sciu cu câți bani de pe băutură și 
altele.

După ce îl asculta judecătorul pănă 
în capăt, clăti diu cap și-i dise : Bade, stăi 
o lâcă afară, că vine îndată căruța, chiar 
aveam gând să merg la voi în sat să caut 
socotelele satului, cu acea cale void vedâ 
și de pricina vostră, vei veni cu mine în 
căruță se ajungem de-odată.

Badea Ion, la audul acestor vorbe, 
era atât de mișcat, de nu putu gremujda 
nici o vorbă, ci eși și stete sub zid cu pă

lăria în mână. Der nu mult trebui să aș
tepte, că îndată sosi o trăsură cu patru 
cai, în care se sui domnul judecător și Ion.

Intr’un ceas erau în satul lui Ion, în 
Aluniș, că caii alergau ca smeii, de tot 
schântei le eșiau din copite. Sătenii, când 
vârjură pe Ion în trăsură cu judecătorul, 
îșl șopteau: amu va împunge Joiana Nas- 
tasiei pe primarul.

Așa a și fost, că trăsura nu se opri 
pănă la primărie, unde judecătorul chiămâ 
înainte pe primar, care nu cutezase să iesă 
la ivâlă, brăzdat cum era. Și veni la po
runcă, âr când îl vedu judecătorul, se în
roși ca racul de măniă și începu a-’l pro
bozi și a-’l face de totă rușinea.

Sătenii, cari erau aci cu pălăriile în 
mână, și muerile, ce se adunaseră și ele cu 
furca la brâu, rideau de încurcătura, în 
care ajunsese primarul, er el nu scia ce 
biată să răspundă, ci se lăsă în știrea 
sorții, dicend numai să spună d-1 notar!

Peste o jumătate de ceas primarul 
era scos din slujbă, notarul dojenit și pe
depsit cu 50 fi., jurații schimbați ca caii

cei de poștă, âr Joiana cu vițel cu tot era 
la casa lelii Nastasia. Când o audiseră 
copiii mugind în ogradă, săriră de pe vatră 
țipând : Mamă, Joiana nostră!

Din minuta aceea și fetiții i-a fost 
mai bine și încet cu încetul se însănătoși 
cum se cade. Nici nu era seră, nici dimi- 
nâță, să nu dică lelea Nastasia cu copii cu 
tot câte-un „Tatăl nostru“ pentru domnul 
cel bun, care li-a scos vaca dela Jidan....

Așa povestia badea Petru Hurlup la 
moră, âr ceialalțl omeni, ce mai erau acolo, 
clătinau din cap și diceau: Hei! atunci a 
fost lesne, că era vremea Nemților, jude
cata mergea repede, nemțesce, iute și oblu ; 
acum, ca să scoți o vacă din ghiara Ji
danului, trebue să mâncl patru boi cu ad- 
vocații, și când va fi la urma urmelor, țot 
n’ai vacă, că bagsâmă și judecătorii-’s ji
dani ; atunci numai domni de Creștini erau 
puși să facă judecăți!

De aceste povestesc omenii noștri, 
unde-’s numai 2—4 la olaltă....

Ion Pop Reteganul.

Din 31 Ianuarie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.51 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.47 Vend. 9.52
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vând. 9.61
Galbeni Camp. 5.62 Vând. 5.67
Ruble rusescl Cump. 127.% Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.80 Vând.
Lire turcesol Cump. —.— Vând. —.—
Boris, fono. Albina &"/0 Vând.

Proprietar: Dr« JWureșâanuo

Redactor responsabil: fâregopîu

Condiție.
ȚTn tîner cu moralitate bună, 

care cunoace în vorbit și în 
acria limba română, maghiară și ger
mană, cu cunoscințe de Librărie, ae 
primeace ca ajutor de Librărie.

Reflectanțil să binevo6scă așî 
înainta ofertele scrise în limba ro
mână la subsemnatul

Nicolae I. Ciurcu, 
884,2—6. KAbrar îi» ®Sraș®v.



GAZETA TBAMSILVANIEL



Tipografia 
A

. 
M

ureșianu, 
Brașov.

principal

omiP!lO£j
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Câștig

Anunciurî
(inserțiimi și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădenaent, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-or?.

Administr. „Gazeta Trans.“

Casa de bancă

JACOB L. ADLER, 
în Brașov.

La tragerea trecută a loteriei I de ciasă ung. din losurile vendute 
de noi au câștigat Una sută cincT mii de corone

£.35”" Pentru porto și lista câștigurilor pentru o clasă 
sunt ci*, a se trimite.

„ 30.000
„ 20 000
„ lo.ooo ijc 

22.000 câștiguri

Losisri originale clasa I. « LOSUJI orijieale CMljl peatTD Iote 3 tl. 
Vilos 7 Jos ‘/Jos 7'iolos 7->olos / ‘/Jos 7Jos ‘/Jos 7®>los Vsolos 
90 fl. IO fl. 5 îl. ® fl. fi fl. > 60 fl. 30 fi. 1& tl. « fl. 3 fi. 
recomandă și trimite plătind înainte prețul, seu 
cu rambursa

corfele pe urma
7 Câștiguri â ÎOJ

14 „ „ 8J
34 „ „6i
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