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Cum se pregâtesce pacea pentru 
mileniu.

Descoperirile ticăloșiilor și a 
corupțiunei grozave, ce bântue între 
bmenii stăpânirei unguresc! au făcut 
ca cei din oposițiă se’și ridice gla
sul și se * sbiciuescă aceste mișelii, 
ce se petrec sub ochii ocârmuito- 
rilor.

Contele Apponyi a mers pănă 
a striga în gura mare, că isprăvile 
lui Carol Pulszyky, — care a păgu
bit statul cu o sumă forte însem
nată, dându-i-se pe mână aprdpe o 
jumătate de milion, ca se cumpere 
tablouri de artă pentru museu — 
sunt un scandal europen.

Adevărat, este un mare scandal 
și rușine pentru țeră, că un bărbat 
de frunte maghiar, care făcea parte 
dintre aleșii elicei dela putere, a 
abusat într’un mod atât de păcă
tos de încrederea, ce-au pus’o mi
niștrii în el. Și este un scandal și 
o rușine încă și mai mare, că mi
niștrii dau banii țerei pe mâna uuor 
bmenl ca Pulszky, și încă fără a 
ave încuviințarea premergătore deia 
dietă.

Der decă aceste cașuri de co- 
rupțiune sunt un scandal european 
cu cât mai mult nu trebue să bă scan
dal european, volnicia și barbaria, 
cu care sunt tratați ac}I țăranii noș
tri cu scirea stăpânirei.

Nu seim cum îșl vor pregăti în 
cele din urmă Ungurii ei între ei 
pacea pentru mileniu, der isprăvile 
judecătoresc!, de cari vorbim mai 
jos, ne arată, cum îșl închipuesc stă- 
pânitorii cjilei pacea cu Românii 
acum, în ajunul mileniului.

E vorba aici nu de domni mari, 
ca fîșpanul Miklos și ca Pulszky, ci 
numai de câți-va țărani și învăță
tori români dela sate. Dăr bre legea 
e făcută numai, ca se apere fărăde
legile celor ce stau în grația puterni
cilor cjilei, orf este făcută pentru ca 

să apere libertatea, dreptul și bună
starea cetățenului, a celui mai sărac 
ca și a celui mai bogat ?

Decă contele Apponyi cu ai săi 
voesc, ca Ungaria să ajungă vre
odată un stat de drept, atunci de 
ce fac gură numai când lor nu le 
vine câte ceva la socotălă ? De ce 
nu strigă în gura mare, că cel mai 
cumplit scandal europen este, că 
statul, care se laudă cu o esistență 
de o miiă de ani, nu este în stare 
a da supușilor săi români nici mă
car atâta scut, ca să pbtă ceti în 
liniște și neîmpedecați foile lor na
ționale și să-și pbtă cânta cântările 
lor românesc!? Nu este în stare ai 
scuti de furia micilor tirani resbu- 
nătorl nici când îșl portă portul 
strămoșesc cu colorile lor naționale; 
nu-i în stare a-i lua în apărare nici 
atunci, când sunt în mod barbar 
urmăriți pentru-că și-au dat pe față 
o bucuriă nevinovată prin strigarea 
de „să trăescă“.

Odinibră era oprit Românului prin 
lege să mergă la școlă. Și asfăc]! ve
dem, că nu-i este ertat să cetăscă 
foi românesc! și se cânte cântece 
românesc!, nu-i este iertat să se îm
brace în portul său cu colorile sale 
naționale, nici să strige un „să 
trăăscă11.

Așa voesc se pregătescă cei dela 
stăpânire inimele Românilor pentru 
mileniul lor, așa înțeleg ei pacea 
pentru mileniu.

Der scris este, că cei ce sernenă 
vent, furtună vor secera!

Prigonire pentru cetirea de foi și 
cântarea de cântece românesc!

Tribunalul r. diu Alba-Iulia, în urma 
arătărei făcute de procurorul unguresc, a 
adus pe la începutul lui Decemvre 1895 
hotărîrea, de-a fi pușr sub acusațiune ur
mătorii plugari români diu Cergăul mare:

1) Vasilie Vaina, în verstă de 29 ani, 
căsătorit, tată a trei copii, scie sorie și ceti 

și e om cu moșiă. Acesta este aousat în 
locul prim, urmând după aoeea următorii 
soți ai săi:

2) Petru Vaina, de 23 ani, căsătorit, 
fără avere, nu scie sorie și ceti.

3) Ion Vaina de 25 ani, căsătorit, fără 
avere, nu scie scrie și ceti.

4) Ion Popa, oăsătorit, fără avere, nu 
soie scrie și ceti.

5) Todor Spătăcian de 27 ani, necăsă
torit, fără avere, scie sorie și ceti.

6) Ion Muntean de 22 ani, necăsăto
rit, fără avere, soie să-și sorie numai nu
mele și e soldat.

Toți acești 6, cari în viâță n’au mai 
fost pedepsiți, sunt puși sub acusațiune 
pentru delictul agitațiunei cuprins în § 172, 
alineatul al doilea al cărții de legi.

Mai sunt acusațl și pertractarea se es- 
tinde și asupra lui Todor Spătăcean, George 
Sp'ltăcean și Simion Spătăcean pentru trans
gresiune în oontra liniștei publice (§ 42 
cod. pen.), și Vasile Vaina, Petru Vaina, 
Ion Popa, Todor Spătăcean și Ion Muntean 
pentru transgresiunea cuprinsă în §. 413 
el ood. pen.

Cu totul au a se înfățișa la pertrac
tare 15 inși, dintre cari 7 oă aousațl, er 8 
ca martori. Intre martori sunt 6 Români 
din Cergău și 2 gendarml unguresol din 
Blașiu.

Motivele, după cum sunt descrise în 
aotul de aousațiune, sunt acestea :

In August 1894, cu ocasiunea adună- 
rei obiectelor secuestraote pentru dajde, ’i 
s’a părut primarului comunal, că poporul 
s’ar împotrivi, și așa a trimis să-i vină în 
ajutor nisoe gendarml din Blașiu.

In timpul, cât gendarmii au petrecut 
in Cergău, o mulțime mai mare de popor 
se adunase în sera de 2 Septemvre înaintea 
casei primarului, pe care să-l fi amenințat, 
că-1 vor omorî, fiindcă ține ou Ungurii, și 
apoi între strigăte și sgomot mare să fi 
cântat cântări românești deșteptătore de ură 
în contra națiunei maghiare. La provocarea 
gendarmenei însă, mulțimea s’a împrăștiat.

După mărturisirea primarului Pinca Iuon 
și Iacob Petru, tot atunci a venit Vasilie 
Vaina și „a cetit articuli din foi românești, 

cari agitau in contra națiunei maghiare* ș 
după oum spune și martorul Mărginean 
Iuon, el a fost unul dintre conducătorii po
porului adunat.

Ceilalți oonduoătorl: Petru Vaina, 
Iuon Vaina, Iuon Popa, Todor Spătăoean, 
Iuon Muntean și Ion Catalina au luat parte 
la adunarea mulțimei, oeea ce înși-șl recu
nosc, der nâgă, că ar fi avut de gând să 
ațițe poporul. Având însă în vedere, că pe 
lângă participarea lor la îngrămădirea mul
țimei au cântat cântări române, cari deș
teptă ură în contra națiuuei maghiare, și 
că pe mulțimea, care a amenințat pe pri
mar oă-1 vor omorî pentru simpatia lui față 
de Maghiari, ei au ațițat’o și ei au fost 
oonduoătorii ei: punerea lor sub acusa
țiune pentru deliotul de agitațiune este mo
tivată.

Todor, George și Simion Spătăcean 
sunt a se lua la răspundere pentru trans
gresiunea în contra liniștei publice cuprinsă 
în § 42 al cod. pen. din oausă că este do
vedit, că cu ocasiunea îngrămădirei popo
rului din 12 Septemvre n’au cedat provo
cării gendarmilor, și s’au codit de-a se de
părta din looul, unde era mulțimea.

In fine Vasilie, Petru și loan Vaina, 
Popa Iuon, Spătăcean Todor și Muntean 
Iuon sunt a se lua la răspundere pentru 
transgresiunea din § 413 al cod. pen. din 
oausă, că pe când (primarul amenințat ou 
omor voia să se adăpostescă, ei ee luară 
după el și se siliră a-1 împedeca.

*

Acesta e ouprinsul aotului de acusa
țiune. A mai fost pornită cercetare tot 
pentru ^agitațiune* și în contra altor 5 
plugari români, der din lipsa totală de do
vedi, tribunalul față cu aceștia a trebuit 
să lase lucrul baltă. Astfel au fost puși sub 
acusațiune pentru „agitare11 numai 6, fi’nd- 
că al 7-lea, anume Ion Catalin, oare încă 
e numărat de tribunal printre conducători, 
și-a pierdut urma.

Recursul.
Contra deoisiunei de punere sub aou

sațiune, apărătorul Dr. Amos Frâncu a îna
intat un recurs de următorul cuprins:

FOILETON OL „GAZ. TRANS.u

Peirw Vancea.
(Poveste istorică din Bănatul timișan).

In anul 1783 Bănatul timișan, acest 
pământ de luptă veclnică între răsăritul și 
apusul Europei, gemea erășl sub tropotul 
armatelor austro-germano-turcescl, cari, în- 
căerate în lupte neîncetate, apăsau și des- 
poiau de-o potrivă pe bieții Români din 
acea parte a Daciei vechi; cei dintâiii prin 
trupele lor de maroderl, cei din urmă prin 
hordele lor sălbatice.

înspăimântați de brutalitățile, cu cari 
erau trăctațl, și vădendu-șl vieța și averea 
lor espusă pierirei și nimicirei, satele lor 
prădate și aprinse, er holdele lor călcate 
sub potcovele armatelor, Românii să hotă- 
rîră să părăsescă vetrele lor și să-și caute, 
ca și altă-dată, unicul scut și refugiu în pă
durile seculare ale munților bănățenescl.

Armata austriacă, bătută de Turci pe 
câmpiile Bulgariei, părăsi acest teritoriu și 
se retrase peste Dunăre în Bănatul timi
șan. Turcii o urmăriră, ținându-se strîns de 
călcâile Austriacilor, și deja la 24 Aprilie 
îșl așezaseră tabăra lor lângă Orșova, unde 

apoi se întăriră și îșl aședară acolo atelie
rele lor de arme.

Cetatea de pe insula Adacaleh era 
încă în manile Austriacilor și ținută de trei 
batalione de infanteriă și 400 călăreți sub 
comanda maiorului Miseroni.

In noptea din 11 spre 12 Maiu ple
cară 3000 de ianicerl spre acesta cetate și 
o atăcară cu atâta înverșunare, încât îșl îm
plântară stegul pe una din întăriturile ce
tății, numită șanțul Elisaveta. Austriacii 
încercară să-i respingă, der n’au isbutit; 
la acostă încercare cădii și comandantul 
cetății: maiorul Miseroni, după o luptă ade
vărat eroică. Turcii, neputend pune mâna 
pe întrega cetate, lăsară în șanțul Elisa
veta un corp destul de tare spre blocarea 
Austriacilor, și se îndreptară de aci spre 
Mehadia.

Acest castel, din care astădl abia 
nisce dărîmăturl de ziduri ne mai arată lo
cul esistenței sale de odinioră, pe atunci 
avea să servescă la apărarea Bănatului în
treg contra invasiunilor inimice, și era ocu
pat de 600 de ostași sub comanda contelui 
Piccolomini, care însă după un asediu de 
mai multe <4ile, fiind împresurat din tote 
părțile, și neavend nădejde de nici un aju

tor, se vădu silit a capitula și a preda cas
telul în mâna Turcilor.

Cetățuia Orșova-nouă de pe insula 
Adacaleh se afla încă în manile Austriaci
lor și acuma se încercară Turcii din răs
puteri a-o lua în mânile lor, începând un 
asediu formal contra ei. Comandantul aces
teia, colonelul Cronberg, se apăra aci cu 
totă vitejia, răspundend comandantului tur
cesc, la provocarea acestuia ca să capi
tuleze „că mai voesce a se înmormânta 
de viu sub ruinile cetățuei, decât să îngă- 
due măcar un pas din locul încredințat lui 
spre apărare11.

Spre scăparea acestuia din ghiarele 
Turcilor, cari îl țineau împresurat și, spre 
a curați Bănatul de ei, pleca o armată în- 
tregă dela Timișora, care abia după mer
suri forțate de mai multe dile ajunsese la 
Slatina. Comandantul acestei trupe era ge
neralul Konigseck, er acolo se aflau ca os- 
pețl: marele duce Francisc de Toscana și 
fratele acestuia, Carol de Lotaringia. Lipsa 
de drumuri și șosele în părțile muntose în
greuna firesce încă și mai mult înaintarea 
trupelor imperiale, și se vedea, că va avâ 
să dureze încă mai multe dile, pănă ce vor 
ajunge în posițiunile lor arătate.

Spre a-șl petrece vremea lungă, coman
dantul general Konigseck dete ordin de-a 
se aranja o venătore pentru iluștrii săi os- 
pețl, prin desele păduri dinprejur, pline de 
sălbătăcime.

Des de dimineță plecară aceștia cu 
suita lor din tabăra de lângă Slatina și se 
îndreptară spre munții păduroși. Locuitorii 
români dinprejur, toți vânători de viță, îi 
serveau ca conducători. Intre aceștia era 
și un Român din satul Mărul, cu numele 
Ion Corint, vânător vestit, bine crescut, is
teț, cu păr negru ca pana corbului, și cu 
ochii negri scânteitorl. Iluștrii vânători, au- 
dind despre densul îl chemară înaintea lor.

— Autjim, că ești un vânător bun și 
sperăm, că ne vei da și nouă astăzi oca
siunea, de a pute pușca ceva, — îi cliseră 
Măriile Lor prin tâlmaci.

— Să trăițl, Măria Vostră! răspunse 
vânătorul nostru, der nici nu e de mirare, 
decă ne-am făcut vânători, căci vedeți, hol
dele și câmpiile nostre sunt pustiite, și așa 
nu ne mai rămâne alt-ceva pentru susți
nerea nostră, decât numai vânatul. Deprinși 
din copilăria a urma și a goni sălbătăci- 
mile prin vizuinile lor, cu timpul trebuie 
să învățăm a cunosce viâță, năravurile și
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Hotărîrea punerei sub acusațiune se 
basâză pe următorele puncte: a) că oetirea 
articulilor gazetelor românescl și b) că a 
cânta împreună ou alții cântări românescl, 
ar constitui delictul agitațiunei în contra 
naționalității maghiare.

Convingerea nostră este, că e o oe- 
rință a sincerului patriotism, ca gazetele 
românesol și cântările românesol să nu fiă 
judecate — în contra legii și a constituției 
— ca fapte vrednice de pedâpsă, căci 
acâsta ar însemna de-a dreptul călcarea 
legilor fundamentale prin cari naționali
tăților li-se garantâză în constituția statului 
nostru egala îndreptățire, și pe basa aces
teia îndreptățirea de vorbire, de soriere, de 
întrunire, — ar însemna oprirea eseroitărei 
liberțății publioe numai din causă, că Ro
mânii se foloseso de ea.

Nu este lege, nu e ordinațiune — deși 
ordinațiunile i-au dat guvernului prilegiu 
atât de mult pentru a-șl arăta despotismul 
său față cu naționalitățile — și, în fine, 
nu este o singură sentință judeoătorâscă— 
deși actualul ministru-președinte Banffy 
face aternătore independența judecătoriilor 
dela orî-ce alta, numai delalege nu — care 
să opresoă și să pedepsâsoă cetirea gaze
telor românesol și cântarea cântecelor ro
mânesol în acest stat locuit de trei milione 
de Români, cari în privința naționalității 
sunt prin lege egal îndreptățiți.

Fără de-a numi, oarl diare și cari ar- 
tioull s’au cetit și de ce ouprins au fost 
cântările ce s’au cântat, nu este iertat a 
face gazetelor și cântărilor românescl im
putarea, că ar fi de ouprins agitatoric, 
tocmai așa, preoum într’un stat de drept 
nu pote fi iertat de-a dice despre o scriere 
ori o oântare, pe care n’o ounoscl, că ar 
fi de ouprins vrednic de pedepsit.

Acesta este un adevăr, de care se 
ține semă nu numai într’un stat de drept, 
dâr și în cel mai brutal stat polițienesc.

Așa-deră, decă actul de aousațiune 
nu este în stare — măcar și numai aproo- 
simativ »— de-a numi nici numele cțiarului, 
nici cuprinsul acelui articul, a căruia oetire 
ar fi format agitațiune, nici numele poesiei, 
nici textul cântai, oare ar fi constituit agi
tațiune : acusațiunea se reduce simplamente 
la aceea, oă cetirea gazetelor românescl 
și cântarea poesielor românescl, fiindcă 
acesta n’a fost pe placul a doi gendarmi 
și a unui primar comunal, oare voesce să 
se insinua grației celor mai mari, este o 
crimă unică în feliul ei, „sui generis".

Insă un astfel de fapt pumbil legea 
nu cunâsce, și de aceea învinuirea de agi
tațiune, tocmai tiind-că sine lege nulla poe
na (fără lege nu e pedâpsă), nu pote fi sus
ținută niol un minut.

După acestea se arată în apelațiune, 
că legea, ce-i drept, nu spune anumit, oe 
ce este a se înțelege sub cuvântul ^agita- 
țiuneu, lăsând treba asta la judecata arbi
trară a judelui, dâr totuși după hotărîrile 
codului penal, „agitațiune1* pote sâ facă

cine-va atunci, când prin spunerea unor 
lucruri neadevărate, ori esagerate, ațîță pa- 
timele, deștâptă ură și îndâmnă la fapte. 
Când e vorba însă de agitațiune în contra 
unei naționalități, pe lângă condițiunile de 
mai sus se mai reoere, ca naționalitatea, 
contra căreia vrâi să ațîțl, s’o faci de ură 
înaintea altora, înfățișându-o, oa pricina 
relelor publioe.

După oe îns ă aotul de acusațiune nu 
este în stare a arăta textul articulilor, ori 
cântărilor, cari ar fi de cuprinsul de mai 
sus, numai pe basa unor bănueli polițienești 
nu se pote construi faptul obiectiv al agita
țiunei. Pe basa mărturisirilor unor martori, 
cari atribue cuprins agitatoric în genere, 
fără de-a soi reprodusul textual, judele nu 
pote aduce o judeoată, ci cel mult pote 
porni o cercetare cu scopul, de-a afla, care a 
fost textul cetit, ori cântat.

In partea din urmă a apelațiunei se 
arată, cum a fost adevărata stare a lucru
lui, căol aiol totă treba a fost făurită de 
gendarmi și de câți-va lingăi, cari vor 
să-și faoă mână bună ou mai marii lor 
prin lingușiri și pîrîturl tioălose.

Lucrul s’a întâmplat așa, că feciorii 
din sat s’au adunat într’o sără și au înce
put să cânte, cum fac de obiceifi tinerii 
noștri dela sate în serile de vară. Gendar- 
mii însă au ținut să-și arate „patriotismul" 
și duoându-se la tineri au întrebat, că oine 
oântă? La asta tînărul Ioan Popa a răs
puns, că cu toții cântă. Atunci gendarmii 
fără nici o causă l’au bătut atât pe Ioan 
Popa, cât și pe Petru Vaina. Atunol Va- 
sile Vaina, un frate al lui Petru Vaina, 
începu să-l mustre pe acesta rjioâadu-i, că 
pentru oe nu vorbesce mai oum se oade 
ou domnii gendarmi, âr gendarmilor li-a 
dis, să-i lase pe feciori în pace, âr-feciorii 
în urma acâsta s’au depărtat.

Gendarmii s’au purtat peste tot fârte 
sălbatio. Pe tînărul George Spătăcean, fiind
că la întrebarea unui gendarm n’a sciut 
să spună cu numele pe cei ce au cântat: 
l’au prins și l’au legat, âr pe frații săi 
Todor și Simion, fiind-oă s’au rugat să-1 
libereze, i-au legat și pe ei, ba sergentul 
de gendarmi Kiss Aron l’a și bătut pe 
George Spatăceau.

Acâsta este, cum se dice în apela
țiune, adevărata stare a luorului și tote 
celelalte sunt năsoooirl mișelescl. Pentru 
dovedire se cere în apelațiune ascultarea 
mai multor martori, între cari vedem chiar 
și pe soția primarului.

Pe basa faptelor arătate aci, acusații 
oer în apelațiune, ca Tabla să nimicesoă 
hotărîrea punerei lor sub acusațiune.

Prigonire pentru un „se trăescău.
La sfârșitul lui Noemvre a anului tre

cut (25 Nov. 1895) în urma arătării făcute 
de proourorul unguresc, tribunalul r. din 
Sibiiu a adus hotărîrea, de-a fi pus sub 
acusațiune tot pentru delictul de agitațiune,

d-1 învățător Petru Onea din âlmaș, în tim
pul de față soldat în Orăștiă.

D-1 Petru Onea este un tîner fără 
avere, de 22 ani, oare pănă acum n’a mai 
fost pedepsit.

Causa, pentru care a fost pus sub 
aousațiune, este arătarea făoută în oontra 
d-sale de doi gendarmi unguresoi, oarl l’au 
pârît, eă în d’ua de 30 Maiu 1894, ou ooa- 
siunea reîntorcerei d-lui Dr. loan Rațiu 
dela procesul Memorandului, învățătorul 
Petiu Onea a început la gara din Sibiiu să 
strige „se trădscăv‘.

Atâta e tot. F>nd-oă gendarmii spun 
d=spre el, că a strigat „se trăescă1*, âr 
mulțimea adunată a înoeput după asta să 
strige și ea, tribunalul, pe cuvânt, oă a 
preamărit o personă osîndită, și că el ar fi 
începătorul strigărilor de „să traâsoă“, l’a 
pus sub acusațiune pentru delictul de agi- 
țiune cuprins în § 174 al cod. penal. Acu- 
satul a negat cele spuse de gendarmi, der 
de gâba, căol tribunalul a dat ascultare gen
darmilor er nu lui.

Prigonire pentru tricolorul românesc.
Fisolgăbirăul cecrcului Sibiiu cu data 

de 20 Decemvr9 1895 a osândit la câte 3 
(file închisore ordinară și purtarea cheltue- 
lilor închisorei pe următorii învățători:

Nicolae Secarea în vârstă de 27 de ani, 
necăsătorit, învățător în Petrifalău;

Inmia Roman, de 41 ani, căsătorit, 
învățător în Tălmăcel;

Todor Orlea de 25 ani, necăsătorit, în
văț. în Porcești;

Pamfilie Ronda, de 24 ani, necăsătorit 
învăț, tot în Porcești, și

Todor Necșa învățător în Sad.
Osîndirea lor s’a făcut pentru o trans

gresiune, ce ar fi săvîrșit’o prin aceea, că 
în luna lui Maiîi anul trecut, făcând îm
preună o escursiune cu școlarii, atât ei, 
cât și școlarii au purtat însemne tricolore 
naționale roin^nesci și la. provocarea gen
darmilor, de-a lăpăda tricolorul ei nu s’au 
supus, decât numai după ce de mai multe 
ori au fost provocațl.

E de însămnat, că și în cașul de față 
osîndiții au fost cu toții pănă acum nepe
depsiți. învățătorul Todor Necșa, nepri
mind citațiunea la timp, a fost condamnat 
fără a fi fost la pertractare. A mai fost 
acusat și învățătorul Nicolae Istrate din 
Boița, der fiind că a trecut în România, 
nu s’a adus judecată față cu el.

0 prigonire unică.
Profesorul dela scola de fete din 

Sibiiu Dr. Span a fost pus și el sub acusa 
§-lui 174, fiind-că la societatea agricolă a 
recomandat vacile Pinzgnn, âr gendarmii 
au fusionat, câ a preamărit pe cei condam
nați în procesul M emomadului! 1!

Revista politică.
Guvernul unguresc în crisă? Atât 

în culoarele camerei cât și în dife
ritele cluburi parlamentare se vor
besce de mai multe cjile despre fap
tul, că actualul guvern ungar nu se 
mai pote susține, și despre o eventuală 
disolvare a camerei deputății or. Miniș
tri aprope di de cji consilii și
diarele guvernamentale în continuu 
amenință oposiția cu disolvarea ca
merei. In cercurile oposiționale se 
vorbesce mai mult despre aceea, că 
ministrul de culte și instrucțiune pu
blică, Iuliu Wlassics, în urma proce- 
derei sale în afacerea Pulszky, și-a 
făcut imposibilă rămânerea sa în ca
binet. De altă parte se mai dice și 
aceea, că Banffy și-a slăbit forte 
mult posiția prin dovada ce a 
dat’o despre necap abilitatea sa de a 
duce la sfârșit pertractările cu Aus
tria, privitor la încheierea pactului. Ba 
diarul „Alkotmăny“ întăresce faima, 
că ministrul-președinte Banffy, în 
urma stărilor nesuportabile în cari 
a ajuns cabinetul său, cu ocasiunea 
proximei sale călătorii la Viena va 
pune la disposiția monarcliului portofo
liile cabinetului ministerial. Nu se pote 
sci cu siguritate întru cât sunt ade
vărate său- nu aceste faime și afir
mări, în tot cașul însă una se pote 
constata, că adecă posiția cabine- 
tului-Banffy s’a îngreunat fbrte mult 
în timpul din urmă, prin atacurile 
vehemente ce le îndreptă oposiția 
asupra lui.

Corupțiune. De când cu scandalele 
oele mari de mâncătorii și înșelăoiunl în 
paguba vistieriei statului, descoperite în 
timpul din urmă, în dieta ungurâscă nu se 
mai vorbesce decât de corupțiune. Mult 
mai mare svon deoât afaoerea mâncăto
rilor fișpanului Miklos face afaoerea de- 
fraudărilor lui Carol Pulszky, directorul pi- 
na^otecei (galenri de tablouri) din Buda
pesta. Pulszky a fost în săptămâna acesta 
cercetat de medicii tribunalului in casa de 
nebuni, unde îl băgase familia sa, ca sS-1 
soape de pedâpsă. Medicii au aflat, că min
tea lui nu e turburată, și pe basa acâsta 
Pulszky a fosta ascultat de judele de in
strucțiune, după ascultare a fost arestat și 
îndată și transportat în închisore, unde se 
află acuma în arest preventiv. Se sorie, că 
Pulszky vorbesoe forte lămurit, și că nu dă 
semne de nebuniă, el șl-a ales și un apă
rător pe Dr. Desideriu Nagy.

Pănă acum s’a constatat, oă din 
sumă de aprope 500,000 fl., (adecă un mi
lion de corone) bani, ce s’au dat pe mâna 
acestui om ușuratio ca sâ cumpere tablouri 
de artă din I'alia, Pulszky a mânoat vre-o 
60,000 fl., âr despre chipurile, ce le-a cum
părat încă nu se scie oe preț au, numai 
atâta se scie, oă cel mai maro chip, care

slăbiciunile lor, și decă acestea odată ne 
sunt cunoscute, apoi nu ne mai trebue de
cât a fi omeni cu inima la loc și cu ochii 
buni în cap, spre a nimeri țînta. Decă Mă
riile Vostre sunteți vânători adevârațl, apoi 
eu vâ duc acolo, unde trebue sâ esă vâna
tul înaintea Măriilor Vostre!

— Așa dâr să stai pe lângă noi și sâ 
ne fi conducător.

— Prâ bucuros! Gândesc, că Mărrile 
Vostre veți fi mulțumiți, le răspunse Ro
mânul vânător.

Vânatul începu. Vânătorii se împrăș- 
tiară care încătrău, după ce se înțeleseră, 
că la sfințit eră să se adune toți la locul 
de unde s’au fost despărțit. Inalții vână
tori avură noroc, căci o mulțime de vânat: 
epurl, vulpi, ș. a. le veniau în dreptul pus- 
cii și fură culcate la pământ, pe care apoi 
Corbu le-au adunat.

In momentul, când vânătorii, mulță- 
mițl cu resultatul gonei, voiau se se în- 
torcă spre locul de adunare, etă că se 
ivesce un porc mare sălbatic, care veni 
grohotind spre vânători, însă vădându-i, se 
întorse îndată și o luă la sănetosa. Vână
torii, nevoind a lăsa rara ocasiune de a

încorona (jitia de astădl cu pușcarea unui 
porc sălbatic, se luară îndată după el, lă
sând pe Corbu la vânatul pușcat. 11 urmă
riră peste dâlurl și peste văi, și în drâpta 
și stânga, și înfocațl și iritați, cum erau, 
ei nu băgară de semă de calea, pe care 
au luaț’o, și că și sorele a început a apune, 
pănă ce în fine le scăpa porcul din vedere.

Se întorseră îndărăt, der nu mai sci- 
ură în oare direcțiune să o ia, ca să ajungă 
la locul de adunare.

începură a sufla în corn; în zadar, 
nici un răspuns nu se aude. Merseră cât 
merseră, pănă ce se făcuse noptea înturie- 
cosă, fără de a putâ eși din labirintul pă
duros! Vânătorii au rătăcit!

In acele timpuri Românii, cercați și 
de hordele turcescl și de maroderii austri- 
acl, se înarmaseră și se organisară în cete, 
după împrejurări, spre apărarea moșiilor 
lor; formaseră un fel de corp de resbel 
deosebit și se apărau după cum era lipsa: 
când de Turci, când de Germani, altă
dată de aînendouă armatele purtătore de 
resbel.

Luptele lor erau îndreptate în deosebi 
contra bandelor de maroderl și vagabondl,

cari părăsiau armata austriacă, anume spre 
a umbla după jaf; der mai cu semă con
tra selbătăcimei turcescl, adusă1 de prin 
deșerturile Asiei și Africei, și cari, fanatici 
cum erau, nu respectau nici viâța, nici 
averea poporului; prindeau pe Români 
fără deosebire de sees și de etate, și îi 
vindeau ca sclavi în piețele orașelor tur
cescl. Una dintre aceste cete de Români, 
bine armată și bine organisată, era aceea 
sub comanda lui Petru Vancea, — om de 
o statură uriașă, cu puteri erculane. El in
sufla respect și încredere în Români, dâr 
era tot-odată și spaima vagabondilor și 
maroderilor turci și creștini.

Din răsbunare pentru sortea vitregă, 
ce urmăria pe Români, el jurase împreună 
cu voinicii săi, să-’șl răsbune asupra tutu
ror apăsătorilor și prădătorilor moșiilor 
lor, — și făcea minuni de vitejii cu voi
nicii săi. Retrași pe înălțimea munților pă
duroși, stăteau la pândă ca vulturii acelor 
munți, privind de acolo spre văile,și căile 
de unde veneau prădătorii țării lor; apoi 
câte-odată aruncându-se fără veste asupra 
contrarilor, îi suprindeau și duceau spaimă 
și morte în mijlocul lor.

Lângă Vancea trăia și se distingea 
atât prin curajul ei, cât și prin ura neas
tâmpărată contra dușmanilor neamului ro
mân, soția lui, Margarita, carea lua și ea 
parte activă la tote luptele bărbatului său, 
ba adese-orl îșl lua singură o parte din 
ceata soțului, pleca din tabără și se ducea 
de făcea escursiunl pe socota ei. Era. vai 
și amar de acei vagabondl, maroderl seu 
Turci, cari cădeau în mânile ei.

— Pentru fiă-eare viâță de Român 
ucis: dece vieți de dușmani, — acâsta era 
tot-dâuna judecata, ce-o făcea ea când ju
deca pe prisonierii căduți în mânile ei.

De aceea nici nu era mirare, că Van
cea și soția lui erau urmăriți atât din par
tea Austriacilor, cât și din acea a Turcilor, 
promițându-se sume mari acelora, care 
i-ar aduce vii sâu morțl în mânile lor.

Tabăra lui Vancea era aședată pe o 
poiană bine ascunsă și încungiurată de o 
pădure străbună; anevoiă ajungea piciorul 
omenesc acolo, de nu cum-va nu rătăcea 
sâu era silit prin împrejurări de acele, cari 
l’-au îndemnat și pe Vancea cu ceata sa 
a-șl căuta scăparea acolo.

într’o sâră Vancea ședea lângă foc
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a costat vre-o 65,000 fi. și a fost cumpărat 
de Pulszky dela lioitația galeriei „Scarpa“ 
prin mijlocirea UDei așa d'ae contese fran- 
cese, nu e mai mult vrednic 'decât cel 
mult 12 mii florini. Ounosoătorl de artă oa 
profesorul Bode din Berlin spun, că 
acel tablou nu e lucrat de vestitul Rafael, 
ci de un șoolar al lui Rombo, și că în multe 
locuri a fost îndreptat de alt pictor, de- 
ore-oe cu timpul s’au tocit oolorile. Mai 
departe s’a constatat, că multe obiecte de 
artă au fost cumpărate de Pulszky, dâr 
n’au fost plătite, și ârășl s’a dovedit, oă 
frumosa galeria de tablouri din Budapesta, 
pe care o cumpărase statul dela familia 
Eszterhâzi, este in cea mai mare neorân
duială, că nu esistă până adl nici măcar 
un catalog despre tablourile, ce se află 
acolo, și este bănuială, că Pulszky a în
străinat tablouri din gaieriă. El avea un 
salar de vre-o 2500 fl. și trăia ca un 
prinț; in Italia îșl închiria câte un etagiu 
întreg in otelurile cele mai scumpe.

+
Oposiția a atacat guvernul aspru din 

causa soandalului, Pulszky. Contele Ap- 
ponyi a oerut se fiă cercetat tot lucrul de-o 
comisiune parlamentară, mai ales fiind-că 
s’a dovedit, că acea sumă colosală s’a dat 
lui Pulszky în 1894 și 1895 în diferite rân
duri de cătră trei mmiștri de culte sub ca
binetul Wekerle și Banfty, fără ca dieta să 
fi votat acesta turnă pentru acel scop al 
cumpărărei de tablouri. Foștii min'ștru 
Wekerle și Csaky s’au apărat cât a,u putut, 
cjicând, că nu voit să cumpere aoele tablouri 
ca s& potă deschide un museu pe timpul 
mileniului, asemenea și Dr. Wlassics, dâr 
totu-și n’au putut tăgădui, că au lucrat de 
capul lor fără soirea diete’.

Erl s’a încheiat discuția. Nu soim încă 
decă s’a votat erl seu nu asupra propune- 
rei lui Appouyi. Der ceea ce s’a vorbit in 
decursul desbaterii, pune destrăbălarea și 
corupțiunea ce domneso.e sub stăpânirea 
ungurescă, în lumina adevărată.

întâmplările din Bulgaria. Prințul 
Ferdinand al Bulgariei a declarat în 
manifestul seu cătră poporul bulgar, 
despre care manifest am fost amin
tit în numărul din Dumineca tre
cută, că fîxesa serbarea botezului 
fiiului seu Boris pe cjiua de 2 v. c. 
El prin faptul acesta și-a atras asu- 
pra-șl mânia Fapei, care probabil îl 
va și escomunica; de altă parte însă 
prin trecerea fiiului său la ortodoxiă 
și-a câștigat prietinia Rusiei. S’a îm
plinit apoi și acel lucru mult dorit 
de prințul bulgar, că Sultanul a de
clarat a-l recunosce de domnitor al Bul
gariei și l’a recomandat spre recu- 
noscere și celor-l’alte mari puteri.

Soirile, pe cari le primirăm pănă 
acum despre cele ce se întâmplă în 
Sofia, anunță, că în 11 c. a sosit 
acolo Exarchul bulgar din Constan- 
tinopol, care va îndeplini botezul, 

și că a fost primit cu mare pompă. 
Asemenea au sosit în 12 c. repre- 
sentanții Sultanului: Muzafar Pașa și 
Kostahl Karatheodory Pașa, cest din 
urmă învestit cu demnitatea unui 
ambasador estra-ordinar turcesc pe 
lângă persăna pr’nțului. In fine alal- 
tâerî a sosit în Sofia și representan- 
tul Țarului Rusiei, generalul Goleni- 
tscheff-Kutusoff, care a fost primit la 
gară de însu-și principele Ferdinand 
însoțit de tăte corporațiunile oficiose 
și în presența unui public fârte nu
meros.

Dintre ambasadorii streini din 
Constantinopol, ambasadorul austriac 
br. Calice a fost cel dintâiu, care a 
comunicat Porții recunoscerea prințu
lui Ferdinand din partea guvernului 
seu. După el a urmat ambasadorul 
italian.

Cum îșl cunosc Moții omenii.
Țilele acestea a apărut în BucurescI 

o broșură scrisă de Ion Slavici- sub titlul 
„Tribuna și tribuniștiiu. Vom spune pe scurt, 
că acâscă broșură e scrisă cu scop de-a 
face reclam companiei de certe și de zi- 
zanii Slavicl-Brote. Slavici îșl bato joc de 
Br. Rațiu și de luptătorii de față și din 
trecut ai causei ardelenescl și pledezi pen
tru o împăoăciune cu Br. Banffy pe basa 
revisuirei legei electorale.

Broșura uoâsta a tăcut pretutindenea 
oea mai rea impresiune asupra omenilor 
cunoscători și ougetătorl. Ceea ce însă i-a 
pus mai mult în uimire este o adresă a 
Moților publicată ea reclam în numita bro
șură. in aoestă adresă Moții se închină 
acelui Slavici, care l-a batjocurit în cartea 
lui nemțescă, ce a scris’u pentru plată, 
(Die Romăuen der ost. ung. Monarohie) 
cu deostbire pe BuciumanI și OfenbăienI; 
ei declară de „prieten slăvit11 al Moților pe 
acel Slavici, care la 1885, când era direc
tor la „Tribuna11, a scris despie Horia și 
Cloșca: „Horia Cloșca au fost frănțl în 
rota călăului, dreptatea s’a făcut', omenirea 
și-a primit satisfacțiunea11.

Și in adresă sunt subscnșl și urmași 
din nemul lui uloșca!

Și pentru-oe fapte s’a dat acea adresă? 
Pentru un nimernic artioul scris în „Voința 
Națională1* la 1893 in oestiunea Scânșore- 
mlor și vai de acest articul !

Ei bine, Alexandru Ouobesou a scris 
carte de valore „Moții și Curcanii11.

Iosif Sterca Șuluțiu în o „Lacrimă 
fierbinte11 i-a ridicat pe Moți in al șepte- 
lea ceriu.

Nicolae Densușianu a scris „Revoiu- 
\iunea lui Horia11 într’un mod admirabil, 
tot pentru Mo.I.

Teofil Eranou ou Candrea au sens 
două volume mari tot peutru Moți ș. a. și 
a. și toți aceștia n’au fost învredniciți să 
primesoă dela Moți măcar o simplă vorbă 
de mulțumite.

Dâr Slavici a sciut cum să’șl fiică 
reclam pentru artioulul său — și pentru 
broșurile sale viitbre, arangiându-șl prin prie
tinii săi â la Sima a lui Iuon acel Album.

Așa au fost Românii, ei nu și-au cu
noscut omenii 1

SOIRI ULTIME.
BucurescI. 14 Februaie. Broșura 

lui Slavici se respândesce cu miile 
de exemplare în mod gratuit. Pro
paganda pentru dualism epe 
fața. Românii din „Suplex Libel- 
lus“ sunt batjocuriți și vechia 
școlă nați onalistă din Blașiu 
e arătată ca nesciind româ
ne see.

— Moții cei cu adresa s’au fă
cut de rîs. Se mai poftescă a-se 
lăuda cu Slavici.

Bihorul.
— Februarie 1896.

Am așteptat cu multă nerăb
dare, ca o până mai ascuțită se se 
ocupe cu starea decăzută a Biho
rului; precum și cu modul de îm
bunătățire a acestei stări, văd însă, 
că așteptarea mea e zadarnică, er 
poporațiunea Bihorului pe (ți ce 
merge se apropie mai tare de abisul 
peirei.

In firmă speranță, că va urma 
și lucetărul, care va lumina calea 
cătră mântuire a poporului nostru 
bihorean, vin eu a pune în discu- 
siune afacerea și sper, că marele 
contingent al cărturarilor noștri năs- 
cuți în Bihor nu va fi cu nepăsare 
față de sărtea poporului din locul 
lor natal, unde sunt mormintele pă
rinților, fraților și amicilor lor bi- 
horeni.

E lucru cunoscut, că Bihorul 
începând dela Oradea mare pănă la 
marginele de cătră mea4ă (fi, spre 
apus dela Ținea spre răsărit pănă 
în Ardeal are fărte puțin pământ ară- 
tor, așa că partea asta mare a co
mitatului voind a trăi din economia 
de câmp, pe lângămodul de econo- 
misare de astăcp, piere de fâme.

Neavând pământ de arat, der 
pănă la segregare fiind la olaltă cu 
domnii de pământ, Bihorenii foloseau 
pentru pășunat codri și munții Biho
rului fără a plăti dașdie. Astfel trăiau 
din economia vitelor și trăiau bini
șor, având vite frumose, — vitele 
aveau preț, er dări erau puține. 
După segregare înse treburile s’au 
reschimbat. Pășunatul trebuea să-’l 
plătescă cu bani scumpi, lemnăritul 
în pădure cu bani scumpi, pășiunile 
se împuținară și mărginiră, vitele 

scăcjură și în preț, și degenerară în 
lipsa pășunilor; cu timpul crescură 
și dările.

Acum deră nu au nici ei, nici 
vitele lor ce mânca, căci pămân
turile nu produc atâta, cât le tre- 
buesc lor și vitelor lor într’un an; 
una pentru-că nu sciu lucra pămân
turile, ba nici nu au cu ce le lucra 
acum, fiind fârte săraci, — alta, căci 
în urma ocupațiunii lor din’ainte s’au 
făcut cam greoi la lucru.

Acâsta aorte o au și cei de pe 
marginile Crișului repede.

Ce privesce starea Bihoreanului 
dela Ținea spre apus, spre apus-me- 
4a-nâpte și spre mefiă-nopte pănă 
la Oradea mare, deși pământurile 
sunt mai bune, starea Bihorenilor 
însă nu este mai bună, una căci și 
aceștia s’au ocupat cu prăsit de vite, 
în urma cărei ocupațiuni s’au dedat 
cu un traiu mai ușor, er de altă 
parte streinii încă i-au copleșit, dela 
cari nimic bun n’au învățat.

Cine a cunoscut Bihorul înainte 
cu 20 de ani și-’l vede astă4l, îi 
vine se deplângă starea lui scăpă
tată, ca profetul Ieremia asupra rui
nelor Ierusalimului. In întunerec se 
luptă cu sărăcia, der cu neisbânda 
pescelui ajuns la uscat, căci mân
tuire nu află.

In mijlocul acestei prăpăstii sin
gur șcâlă ne pâte mântui, ba acum 
la început nici ea numai singură nu 
este de ajuns. Nouă ne trebue as- 
tă4l și șcâlă, der și pâne: școlă pen
tru a cresce o generațiune luminată 
și harnică de-a trâi în lume, er pâne 
pentru ca se ne putem susține vieța 
pănă vom isbuti se ne creăm un 
viitor mai bun.

Și tâte acestea, după părerea 
mea nu le putem aștepta, decât de
ocamdată dela:

7) O reuniune de agricultură,
3) O reuniune de consum și 
3) O Cassă de păstrare.
Reuniunea de agricultură trebue să 

îmbrățișeze toți ramii de economiă, 
anume: economia rațională a câm
pului, prăsitul de vite în mod ra
țional, prăsirea viilor, unde e aco
modată, grădinăritul, pomăritul, stu- 
păritnl și mătăsăritul, cu atât mai 
vârtos, fiind-că în Bihor toți acești 
râmi de economiă se pot aplica și 
conduce în modul cel mai norocos. 
Apoi arangiarea de esposițiunl din 
toți ramii de economiă ar stârni 
dorul la lucru și ambițiunea de a 
avă așa ceva; munca în mod rațional 
i-ar îmbunătăți starea, așa că în 
scurtă vreme și cel mai slab sat ar 
pute ave și susține învățător vred
nic. Der atunci nici el nu-șl va sub- 
trage fîiul său dela șcâlă, ca se-l 
pună lângă o vacă.

în tabăra sa, și privind la o căprioră, care 
se întorcea pe frigare, aștepta să sosescă 
soția, ce cu vre-o 30 de omeni armați 
deja de dimineță plecase să audă cum 
stau trebile în vale.. Ședea și vorbea cu 
ortacii sei despre c.ele întâmplate, despre 
luptele lor cu Turcii și cu maroderii, și 
despre luptele între AustriacI și Turci.

Vorbind și aruncându-șl din când 
în când ochii peste poiana și în întuneci
mea codrului, dup?i cum obicinuia să facă 
pentru siguritate, vădu de-odată o strălu
cire ca de o stea, vărsându-’și razele sale 
pănă la dânsul. L<a început credea, că va 
fi vre-o petră sclipiciosă, der după ce privi 
mai înadins într’acolo, vădii, că lucrul acela 
sclipicios nu stă pe loc, ci se mișcă încoce 
și încolo. Curios să vadă, ce e, se apropia 
de acel loc, când! de-odată se audi o vorbă 
în limba nemțescă:

— Bună sera domnule!
— Mulțămini! Dâr cine sunteți d-vos- 

tră? întrebă Van cea, care se afla față în 
față cu două pernone îmbrăcate în haine 
elegante, având pe. piepturile lor mai multe 
ordurl și medalii sArălucitore.

— Eu sunt marele duce de Toscana, 

și acesta este fratele meu, marele duce de 
Lotaringia! Adl diminâță am plecat din 
tabăra imperială dela Slatina la vânat, am 
rătăcit, și după un mers de mai multe ore 
pline de greutăți nespuse, văcjend din de
părtare focul acesta, am luat direcțiunea 
spre el, nădăjduind, că vom da de omeni, 
cari ne-ar aduce erășl îndărăt în tabăra, 
de unde am plecat. — Der cine ești d-ta, 
și cine sunt omenii aceia, cari șed împre
jurul focului?

— Eu sunt Petru Vancea, er omenii 
aceia sunt tovarășii mei la bine și la rău.

— Ah! D-ta ești Vancea, renumitul 
răsboinic! Am audit despre d-ta și sciu, 
că ești urmărit din partea tribunalului mi
litar. Ei! Etă acuma am cădut noi în mâ- 
nile d-tale. Spune-ne condițiunile, cu cari 
ne-ai îndrepta ârășl îndărăt, ori doră vei 
voi să faci altceva cu noi?

— Nu, Măria Ta! Vădându-vă în ne
norocire și mai slabi ca noi, âtă ne închi
năm înaintea Măriilor Vostre și vă rugăm 
a dispune de noi și de vieța nostră! Eu 
mă simt fericit de-a vede pe Măriile Vos
tre în tabăra mea. Vă învit se vă apropiațl 
și să vă așe4ațl în mijlocul nostru, garan- 

tându-vă siguranța înaltelor persone cu ca
pul și cu vieța mea!

— Ai dreptate! Suntem prea obosiți 
și flămândl, căci afară de dejunul de adl 
dimineță, încă n’am gustat nimica.

— Ou atât mai cu poftă veți gusta 
o bucățică din căprioră de pe frigare, ce 
îndată va fi gata.

Apropiindu-se vânătorii de foc, omenii 
dimprejurul focului se sculară îndată și, vă- 
dând personele distinse, însoțite de coman
dantul lor, cu pălăria în mână se retraseră 
la o parte.

Vânătorii, mai mult curioși, decât în- 
grigiațl, aruncară o privire asupra situa- 
țiunei întregi, apoi se așezară pe nisce 
scaune mici lângă foc.

— Aici viețuescl d-ta d-le Vancea? 
întrebă marele duce de Lotaringia. Oe plă
cută e vieța acesta! Ești regele munților, 
căci dău, greu ar fi a străbate pănă aici. 
Trebue sâ fiă tare plăcut a trăi aici?

— In timpuri de pace, da, Măria Ta; 
căci atunci râsunau acești munți și codri 
vechi de doinele și chiotele păstorilor noș
tri; însă astădl, când vetrele nostre stau 
derîmate și părăsite, âr noi — siliți de ne

ajunsurile resbelului, care bântue țerișora 
nostră, — ne aflăm aici, ca nisce omeni 
fără căpătâiii; când armata imperială și 
cea turcâscă de-o potrivă ne despoe și jă- 
fue: astădl, Măria Ta, nu vei vede decât 
fețe triste și posomorite, bărbați desperați 
și hotărîțl, a-șl râsbuna pentru trista sorte 
ce-i apasă ne’ncetat.

— Acâsta am înțeles’o și noi; și de 
aceea a dus numele d-tale spaima între 
toți, cari îl aud! Se vorbesce, că d-ta prindl 
și spândurl soldați ai Maiestății Sale împă
ratului. Nu e mirare, dâcă tribunalul im
perial se silesce cu ori ce preț a delătura 
un pericol atât de mare, punând un preț 
însămnat pe capul d-tale.

— Fiă cu iertare, Măria Ta; dâr eu 
cred, că între armata regulată și activă 
împărătâscă și între bandele de maroderi 
și de vagabonzi, cari o urmeză și ocolesc, 
cari se deprind numai și numai cu foc, cu 
jaf și cu omoruri; eu cred, că între aceștia 
este o mare deosebire! Acesta fiind așa, ar 
fi un lucru de rîs a crede, că eu cu o mână 
de omeni să mă opun și sâ mă lupt contra 
trupelor regulate; er pe de altă parte nu 
pot crede, că Maiestatea Sa ar socoti ca
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Reuniunea de agricultură, e drept, 
ni-ar aduce mare folos, Inse lipsind 
Reuniunea de consum, folosul ar trece 
în punga streinului; așa-deră înfiin
țând și avend una, trebue se avem 
și pe cealaltă. Ba reuniunea de con
sum așa trebue întocmită, ca și în 
cel mai neînsemnat sat locuit de 
Români se-i ajungă capătul, de-6rece 
Reuniunea de consum ar trebui se 
fiă sentinela Reuniunei de agricul
tură, care în tot timpul și locul se 
fiă în curat și în consciența vieții 
și activității poporului nostru.

Corona creațiunei Dumnedeesci 
e omul, 6r corona acestor două ins- 
tituțiunî ar fi o casă de păstrare, cât 
de mică la început.

Garanția reușirii și trăiniciei 
celor două Reuniuni ar fi ea; ea ar 
fi scutul și mântuirea poporului de 
lipitori străine, er opera întregă ar 
fi risipirea întunerecului, alungarea 
lenei și stîrpirea sărăciei din mijlo
cul poporului nostru.

Acestă operă lipsesce nu numai 
Bihorului, ci lipsesce tuturor comi
tatelor locuite de Români, cari nu 
cu mult stau înaintea Bihorului, 
măcarcă au pământuri întinse și ro
di tore. Aradul, Carașiul, Timișul, To- 
rontalul, Cianadut, Bichișul și mai ușor 
ar pute face lucruri mari și neperi- 
tăre, însă nouă ne mai place a umbla 
după potcove de cai morți, decât 
după binele nostru și al poporului.

Sunt de firmă credință, că decă 
inteligența năstră nu va fi nepăsă
tore față de sărtea poporului, dăcă 
ar voi să înțelegă odată, că sărtea 
ei e strîns legată de sortea popo
rului, pe care ține că-’l conduce, n’ar 
mai sta nici un moment pe gân
duri, ci s’ar arunca în luptă pentru 
a da viâță acestei opere; decă ar 
dărîma păretele despărțitor dintre 
domn, preot, învățător, industriaș și 
țăran, dâeă ar nimici păretele de 
vrajbă al confesionalismului, și decă 
ar mai fi și numai puțin zel, atunci 
în scurtă vreme am ave o fortăreță, 
pe care dușmanul în veci n’ar ave 
armă de a-o cuceri.

Petra grăitore 1896.
Esilatul Bihorului.

Supărările „compatrioților“ noștri 
maghiari.

Se scie prea bine, că dintre tote 
cestiunile, de cari se simt înghim- 
pați „compatrioții“ noștri maghiari, 
cestiunea scotelor naționalităților nema
ghiare din Ungaria este aceea, care 
îi înghimpă și îi supără mai mult. 
Să fiă după dânșii, și să potă, ei ar 
închide fără cruțare tăte scâlele ne

maghiare din Ungaria. Intențiunile 
lor și-ie tradeză „compatrioții11 noș 
tri mai alea cu ocasiunea desbateri- 
lor din cameră, privitor la bugetul 
ministerului de culte, unde, după cum 
am vefiut și cțilele din urmă, în tot 
momentul se face amintire despre 
scolele naționaliste, fiind aceste tim
brate ca cuiburi de agitare daco-roma- 
nistă și panslavistă.

De aci urmeză, că și în pressa 
maghiară se discută forte mult asu
pra scolelor naționaliste și mai ales 
asupra scdlelor românesd. Etă aci mai 
la vale reproducem două sciri din 
doue foi maghiare, cari se ocupă cu 
cestiuni școlare de ale nâstre, și lă
săm în sarcina fiă-cărui cetitor se-și 
facă la ele comentarele sale.

Sub titlul: „Stări, scolastice tristeu dia- 
rul „Magyar Hirlap“ eorie următorele : In 
comuna Groși din vecinătatea Lipovei — 
cum ne anunță corespondentul nostru 
— domnesc raporturi școlare fbrte curi- 
6se. Deja de &dI soola nu are învățător 
regulat, și de present instrucțiunea și cres- 
cerea copiilor este înoredințată unui țăran 
valah opincar, care să înțelege se ocupă cu 
lucruri cu totului tot de altă natură. E de 
mirat, că episcopul Mețian sufere acâsta 
stare, dâr e și mai mult de mirat, că in
spectorul școlar nu aprehendeză întru ni
mica contra acestei stări.

pi arul „Magyarorszâg,i, scrie sub titlul 
„ValacM, și scota moghiarău următorele: 
De când în comuna Berzova din corn. Ara
dului esistă școlă maghiară, de atunci po
porul valah îșl trimite copiii în școla ma
ghiară, așa încât din școla care s’a împlut 
până la îndesuială, au trebuit să fiă respinși 
acei cari s’au însciințat mai târdiu. Faptul 
acesta îl dore forte mult pe bărbații conducă
tori ai Daco-românilor de acolo, al căror cap 
mai înverșunat este preotul gr. or. Iosif 
Olombeșiu, care pune totul în mișcare pentru 
de-a reține pe popor, ca'acesta să-și dea 
copiii în școla maghiară. Der e zadarnică 
mSnia sa, căci s’a întâmplat spre scanda- 
lisarea popii și acel cas, că însuși învățăto
rul școlei poporale române, Vaszeliân Fono- 
vics și-a dat doi copii ai săi în școla ma
ghiară^!). Lucrul acesta întru atâta a supă
rat pe popa, încât și-a scos pe cele două 
fetițe ale sale din scola lui Popovics și le-a 
dus într’o școlă daco romană din alta co
mună. Ori care om cu minte va înțelege, 
că acela, care în Ungaria scie vorbi un
gurește, ajunge mai departe decât acela, 
care nu scie unguresce.

— 3 (15) Februarie.

Academia româna. ErI în 2 o. Aoademia 
Bomână a ținut ședință publică. S’au fă- 
out următbrele leoturl: D. B. P. Hașdeu: 
„Călătoria lui Priscus la curtea lui Ati!a“; 

D-l D. C. Ollănescu; „0 nouă pagină din 
istoria teatrului român“ : D-l Gr. G. Toci- 
lescu; „Cartea de hotărnicie a orașului 
Callatis, și câte-va deorete de proxenie ale 
cetăților Torni și Istropolis“.

—-o—
Cel mai scump vin. Șeful casei Bot- 

schild din Frankfurt, baronul Willy de 
Botschild s’a îmbolnăvit dilele trecute de 
influență. Doctorul i-a Drescris să bea un 
vin tare și veohifi din Ungaria, de oare se 
soia că are un om privat din Frakfurt. 
Botsohild se îndreptă cătră acesta cu ru- 
garea să)i vândă oâte-va sticle de vin de 
Tokaj. Privatierul îi trimise cinci stiole, 
respinse însă de-a primi vr’o plată. Atunci 
bar. Botsohild lăsă se se dăruâsoă săracilor 
din Frankfurt pentru fiă-care stiolă de 
Tokaj câte o milă de maree. Se scie oă 
vinul de Tokaj este unul dintre cele mai 
vestite și bune vinuri din lume, de aceea 
el este și forte scump, mai ales de când 
nu se mai produce, din causă că filoxera 
a nimicit tote viile din Tokaj. Gu tote 
aoestea pănă acum încă nimeni n’a plătit 
aoest vin așa de scump, ca Br. Botschild.

—o—
Intie Bulgaria și România. Cetim în 

„Ziua“: 0 nouă convorbire telefonică a
fost ieri după amecjl între direcțiunile ge
nerale ale poștelor și telegrafelor bulgare 
și române. S’a esprimat dorința de a-se 
mai strînge mai malt relațiunile între cele 
două state vecine. D-l Stoianovitz, direc
torul general al poștelor buglare, a dis oă 
are de gând a veni la Buouresol după bo
tezul prințului Boris, spre a începe trata- 
tărî pentru stabilirea unui fir direct între 
BucurescI și Buseiuk, oare să fiă legat cu 
cel dintre Busciuk-Sofia prin Plevna. Decă 
tratările vor reuși se va aduoe o mare în
lesnire comunicațiunilor telegrafice și tele
fonice, precum și reluțiunilor comerciale și 
de prietenie dintre oele două state vecine.

—o —
Serata oficerilor. Corpul oficerilor 

dela armata comună și dela honverjime din 
garnisona-Brașov va arangia Vineri, în 27 
c. o serată în sala de concerte, la mese 
întinse. Cu eoestă ocasiune între alte piese 
musioale și producțiunl comioe se va cânta 
și introducerea din opera „Trompeter von 
Săkkingen“. Invitări speciale nu se trimit, 
oi rămân în valore invitările trimise la pe
trecerile ofioierescl de mai înainte. Bilete 
de galeria se pot căpăta dela membri co
mitetului arangiator. începutul preois la 8 
bre sera; în decursul representațiilor ușile 
salei vor fi închise.

—o—
N»,u medic român. Ni-se scrie: „Sim

paticul și vrednicul tînăr universitar, d-l 
Ioan Rednic din DragomirescI (Marmația). 
după ce a trecut ou strălucit succes tbte 
r’gorbsele, — Sâmbătă îu 15 1. o. va fi 
promovat la gradul de Doctor în sciințele 
medicale universalei — Felicităm pe tînă- 
rul Dootor român!

Prânz diplomatic. Un mare prânz di
plomatic a avut loo Joi în Bucuresci la hote
lul Legațiunei imperiale a Busiei, în onorea 
d-lui președinte al oonsiliului, ministru al 
afacerilor străine, și a d-nei Zoe Sturdza. 
Printre comesenii Exo. Sale d-lui de Fon- 
ton erau E. E L. L. contele de Leyden, 
ministrul Germaniei; contele d’Aubigny, 
ministrul Francei; baronul d’Aehrentflal, 
ministrul Austro-Ungariei; d-l ministru al 
luorărilor publice și d-na Iosefina Stoicescu; 
principele Gortsohacof; oontele și oontesa 
de Thiirn; d-l Dr. I. Kalinderu, adminis
tratorul domeniului coronei, d-l Al. Baldi 
man, ministrul român la Berlin, d-l Dim. 
I. Ghica, sncretar general al ministerului 
afaoerilor străine; Bustem-bey, prim secre
tar al Legațiunei Turoiei, etc.

—o—-
Piese de 10 cr. Mulțl au început a 

nu mai Drimi piesele veohl de 10 cr. (pi- 
țulele). Observăm însă oă banii aceștia ies 
din circulația 4dn’că numai ou sf'îrșitul 
anului 1896. După terminul acesta încă se 
vor primi de cătră tăte perceproratele re- 
gesol până la sjirșitul anului 1898.

— o—
Fiiul d-lui Sturdza. Foile de dincolo 

spun, că fiiul ministrului-președinte romăn. 
d-l locotenent Alexandru D. Surdza pri
mind un concediu de oâte-va săptămâni, a 
sosit în Bucuresci. D-l Locotenent își con
tinuă studiile sale militare în Germania și 
în momentul de față face parte din bata
lionul de geniu din Berlin.

— o —
Frecuența la universitatea din Cer

năuți. In semestrul de ermă al acestui an, 
universitatea din Cernăuți a fost frecuen- 
tată de 376 autjitorl și anume : Teologi: 
54 ordinari și 2 estra-ordinarl. Iuriștl:247 
ordinari și 25 estra-ordinarl. Filosofi: 26 
ordinari șl 11 estra-ordinarl și 11 farma
ciști. După naționalitate: 184 Germani 
(între ceri 145 Jidani), 1 Maghiar, 107 Bo- 
mânl, 33 ButenI, 44 Poloni, 6 Șerbi și 2 
Armeni. După confesiune 123 ort. or., 2 
arm. or., 70 rom. cat., 22 gr. cat,, 6 >rm. 
cat., 7 evang. și 145 mosaiol.

—o—
Un tată, care-’și scapă fata și se 

înecă el. Cetim în „Bomânul“. Locuitorul 
Badu Mateiu, din comuna SpetenI, județul 
Ialomița în Bomânia, se întorcea în diua 
de 25 Ianuarie n. dela UrzicenI, unde fu
sese să târguescă de nuntă, însoțit de fe- 
ineea, de fiica sa și de tinerul Stan Lazăr, 
pe care trebuia să-’l facă ginere. Pe la 
orele șâse sera, au ajuns la rîul (Ialomița 
și au voit să trâcă pe ghiață; fata a mers 
înaintea celor doi bărbați. Der pe la un 
loc ghiața s’a rupt sub dănsa și fata a că- 
dut în apă. Atunci tatăl, audind țipetele fetei, 
a sărit după densa,, a prins’o înainte de-a o 
răpi curentul și a ajutat’o să iasă pe ghiață 
scăpând numai cu nisce neînsemnate tăie
turi făcute de ghiață pe corp. Când însă,

pe soldații săi acele cete de maroderî și 
de vagabonc|i> îmbrăcate în haine militare, 
cari prin crudimele lor neomenescl înjosesc 
numele armatei împărătesc! și ațîțâ pe ai 
noștri! Mie îmi este prea bine cunoscut, 
că legile militare pedepsesc jaful cu mor- 
tea: durere, că aplicarea legii e mai grea, 
decât facerea ei. De aceea noi, poporul 
moșnean din Bănat, ne-am strîns rondurile 
pentru nimicirea lor; o facem nu numai 
în interesul nostru^ cum spusei, ci și în al 
armatei împărătesei! Și în semn de recu- 
noscință și de mulțumire, tribunalul mili
tar al Maiestății Sale ne urmăresce, ba în 
cas de ne deprinde, ne spândură, și pentru 
ce ? Pentru-că cutezăm a ne apăra singuri 
moșiile nostre, din lipsa sprijinului și aju
torului armatei împărătesei, a cărei sfântă 
datorință ar fi, a ne scuti vieța și averea 
nostră!

— Ai dreptate, Vancea! îi răspunse 
ducele de Lotaringia; îți mărturisesc, că 
acuma pricep și eu posițiunea grozavă a 
poporului român față cu armatele bătăușe 
de pe teritoriul Bănatului. Iți promit însă, 
că întorcându-ne sănătoși în tabără, void 
lucra împreună cu fratele meu, pentru ier

tarea tuturor acelora, cari ca D-ta au fost 
siliți a apuca armele spre un scop atât de 
drept și de nobil, spre apărarea familiei și 
a vieții sale!... Sper, că vei fi mulțămit cu 
noi; etă parola!

— Măria Ta, lasă-mă să sărut mâna 
acâsta! esclamâ Vancea ingenunchind. Apoi 
îndreptându-se spre confrații săi, cari pri
veau cu curiositate la cele ce se petreceau 
lângă foc, dâr fără a pricepe ceva din cu
vintele lor rostite în limba nemțescă, le 
dise:

— AudițI, fraților! Avem în mijlocul 
nostru doi ospeți de neam împărătesc, cari 
mergând, ca în poveștile nostre, la vânat, 
au rătăcit și astfel au dat de noi și și-au 
încredințat vieta în manile nostre! După 
destăinuirile primite acum dela mine, Mă
riile Lor s’au convins despre grelele îm
prejurări, ce ne-au silit să părăsim vetrele 
nostre și se purtăm un resbel pe vieță și 
morte ; recunosc îndreptățirea luptelor nos
tre pentru esistență și promit, că vor stărui, 
ca caracterul luptelor nostre de pănă as- 
tădl să se recunoscă din partea armatei 
imperiale ca just și drept: ei vor face să 
se ștergă proscripțiunea decretată din par

tea tribunalului împărătesc asupra nostră!... 
Să me înțelegeți bine, ce va să dică acesta! 
Va se clică adecă, că noi vom ave a lupta 
și d’aci înainte contra tâlharilor îmbrăcațl 
în haine împărătesei, însă aceștia nu o să 
mai fiă priviți și scutiți ca ostași împără
tesei, dăr nici noi mai mult amenințați cu 
spândurătorea, ci ni-se va recunosce drep
tul de a-i urmări și nimici chiar în inte
resul bine înțeles al armatei și al nostru!.. 
Va să dică, d’aci înainte armata împeră- 
tescă nu ne va fi un dușman, care ne com
bate, ci un aliat și un sprijinitor, care ne 
va sta întru ajutor în apărarea familiei și 
averei nostre!

Vă provoc, fraților, să punem jură
mânt în manile Măriilor Lor, cum-că și 
noi din parte-ne vom fi pururea supuși 
credincioși ai Maiestății Sale împăratului; 
tot-deuna gata a ne jertfi vieța și averea 
pentru susținerea gloriosului Tron al casei 
habsburgice, cât și pentru esistență nostră 
națională românescă!... Să jurăm!

— Jurăm! Jurăm! răspunseră voi
nicii săi, grupându-se împrejurul înalților 
principi.

— Să trăițl, Măriile Vostre!... Ați au

dit jurământul voinicilor mei? In credință 
pe Bomân nu-1 întrece nimeni în lume! 
Acuma să mâncăm ceva și se plecăm.

— Da, da, se mâncăm ceva, căci noi 
suntem flămând!; îi răspunse marele duce 
de Toscana suridând.

Se așternu în pripă masa, la care se 
aședară amândoi înalții ospeți, apoi se des- 
fătară la o bucată de căprioră, gustând din 
când în când și câte-u.n pahar cu vin de 
Moldova. Căpitanul Van.cea servia la masă. 
După ce fuseră gata, Vancea se retrase, ca 
să mănânce și el ceva.

Se audiră de-odată trei pușcăturî din 
depărtare. Din tabăra Ini Vancea răspund 
alte trei.

— Mulțămită Domnului! Eram îngri- 
jat, că ’i-se va fi întâmpilat ceva!

— Ce va să tjică aceste pușcăturî? 
întrebă marele duce de Toscana.

— E semnul, că se apropiă soția mea 
cu o parte din câta nostră și întrebă, decă 
aerul e curat la noi; de că e curat, noi să 
răspundem tot cu atâtea pușcăturî.

— Unde a fost soția d-tale ?
— A plecat în vale>, să vadă cum stau 

trebile pe acolo.
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nenorocitul părinte a voit se iasă și el 
afară, ghiața s’a rupt mai rău, și, neputând 
lupta în contra curentului, a fost luat de 
curent sub ghiață, înainte de a pute cei
lalți să-i dea vre-un ajutor, și astfel a că- 
dut victimă devotamentului seu părintesc.

— o—
Mortea unui compositor musical. 

Ambroise Thomas, unul dintre cei mai re- 
numițl compositorl francesl a murit alal- 
tăeri în Paris. Mai cunoscute și apreciate 
.sunt operele lui „Mignon“ și nH*mlet“.

— o—
Cununia. Din Focșani ni-se anunță 

cununia d-lui Andreiu Coleșiu ou d-ra Maria 
T. Boiu. — Dorim fericirei tinerei pă- 
rech.1!

— o —
Prelegere despre anghina. Miercuri 

a fost la Institutul de Bacteriologic in Bu- 
ourescl a treia conferință soiintifioă. A vor
bit d-1 Dr. Babeș despre Dtfterie, seu an
ghina. învățatul doctor, după oe a esplioat 
natura și grozăvia acestei teribile bole, 
care ne seceră copii, a espus tratamentul 
numit serotherapie, al Doctorilor Roux și 
Behring, care a dat resultate așa de mi
nunate pănă acum.

— o —
Rectificare. In N-rul 25 al „Gae. 

Trans.* in articulul de fond: „PoMzca nă- 
nașului*, colona 1. șirul al 10-lea în loo 
de: „Țarul Alexandru III. al 1108161“ să se 

•uAsoa: „Țarul Nicolae II. al Rusiei*, ase
menea și la colona 2 rândul a 4-lea 

-de sus.

Viriliștii români din comitatul 
Albei de jos.

In comitatul Albei dejos,. după 
cum aflăm din lista oficială a viii- 
liștilor pe an. 1896, sunt cu totul 
190 viriliștl. Locul întâiu între aceș
tia îl ocupă episcopul romano-cato- 
lic din Alba-Iulia, Francisc Lonhardt, 
care plătesce o dare de 8569 fi. 85 cr. 
Cel din urmă virilist din comitat 
plătesce dare 147 fi. 45 cr.

Viriliștl români sunt în acest 
■comitat 26. Cel dintâiu între viriliș
tii români este Escelența.Sa Metro- 
politul din Blașiu, Dr. Victor Mihalyi, 
•care plătesce dare 2749 fi. 5 cr. și 
este al 5-lea între viriliștii din comi
tat. Lista întrhgă a viriliștilor ro
mâni, așa cum sunt înșirați în lista 
-oficială, este acesta:

Dr. Victor Mihalyi, Metropolit în 
Blașiu; Ioan M. Moldovan, canonic în 
Blașiu; Ioan Cirlea, proprietar în Alba- 
Julia; Lud. Moldovan, farmacist în Roșia; 
I6n Rusan, proprietar în Micentea; Dr. Au
gustin Dumitrean, medic în Budapesta; 
Victor Bariț, notar în Bucium ; Alexandru 
Filip, adv. în Abrud; Mihaiu Cirlea, notar 
public r. în Abrud; Rubin Patița, advocat 
în Alba-Iulia; Petru Paul, proprietar în 
..Zlatna; George Bocăniciu, comeroiant în 

Roșia, George Vișia, proprietar în Zlatna ; 
Constantin Colbasi, proprietar Jn Spring; 
George Ivașou, comerciant în Abrud; Dr. 
Alexandru Pop. medic în Blașiu; Iosif Cor
nea, propriet. de mine în Roșia; Franciso 
Butean, preot în Bărăbanț; Iosif Munteau, 
proprietar în Bărăbanț; Nicolae Barbu, ad
vocat în Alba-Iulia ; Basiliu Turcu, proprie
tar în Blașiu; loan Coșeriu, advooat în 
Alba-Iulia; Petru Fizeșan, propriet. de 
mine în Abrud; Ștefan Pop, protop. în 
Mihalț'; Iosif Crișian, advooat în Abrud; 
Simeon Toderic, proprietar în Cricău.

In asemănare cu lista din 1893, 
numărul viriliștilor români a crescut 
cu vre-o trei, fiind atunci între 193 
viriliști din comitat numai 23 Ro
mâni, er acum între 190 sunt 26 
Români. Relativ însă mai bine sunt 
representațl Jidanii, cari au ajuns se 
aibă pănă acum vre-o 50 de viriliști, 
deși între locuitorii din comitat ei 
sunt cei mai puțini. Ce privesce pe 
Români, cari în acel comitat for- 
mâză majoritatea poporațiunei, nu
mărul viriliștilor lor este forte mic. 
De-altmintrelea față de Români nici 
listele viriliștilor nu sunt făcute după 
dreptate, după cum fdrte bine se 
arată acăsta și într’o corespondență 
ce ni-se trimite din Alba-Iulia și pe 
care o vom publica altă-dată:

Dare de semă și mulțămită publică.

Societatea Sodalilor români din Bra
șov îșl împlinesce plăcuta datoriă, de-a es- 
prima și pe acestă cale profunda sa mulță
mită și recunoscință On. Public român din 
loc și împrejurime, care și de astă-dată 
nl-a dat tot sprijinul posibil la frumosa 
reușită morală și materială a Producțiunei 
arangiate în dilele de Crăciun, 25 Decemvre 
v. 1895.

In deosebi mulțumim pentru supra- 
solvirl marinimose D-lor : I. Bran de Lemeni 
cu fi. 2; Mih. A. PopovicI 1 fi. 20 cr. Mih. 
G. Stănescu 1 fl; P. Nemeș 1 fl; G. Zer- 
novân 60 cr; N. Senius 40 cr; I. Lupu 40 cr.

Venitul curat al producțiunei a fost 
88 fi. 80 cr.

Brașov, 25 Ianuarie v. 1896, 
A. Vlaicu, V. Meșota,
președinte. cassar.

Sfaturi pentru cei ce portă ochielarî.
Sunt mulțl omeni, cari au nea

părata lipsă de ochielarî pentru-ca să 
potă vedea în apropriere seu în depăr
tare. Decă omul odată e silit să pbrte 
ochielarî, atunci trebue să-și facă re
gulă ca întru cât să p6te să porte sti
cle mai puțin tari, căci dealt-cum 
vederea se slăbesc© și în scurt timp 

omul e silit să porte sticle și mai 
tari.

Când cine-va se folosesce de o- 
chielarl, trebue să-i țină cât se p6te 
mai apropiați de ochi și să-i așeȚe 
așa, încât stictele să fiă perpendi
culare pe osia iuminei ochilor; se 
nu se p6rte ochielarii prea depăr
tați de ochi și se nu se lase să alu
nece pe nas, deore-ce sticlele atunci 
nu mai sunt paralele cu lumina (iri
sul) ochiului și prin aceea schimbă 
modul de refracțiune a Iuminei și 
tăria ochilor. Der cu tdte aceste 
să nu se pună prea aprope ochie
larii de ochi, pentru că pledpele atunci 
în conținu se frecă de sticle.

Ochielarii au lipsă de bre care 
grige, pentru-ca sticlele lor să fiă 
tot-deuna destul de curate. Căldura, 
praful și altele întunecă pe nesim
țite transparența sticlelor; de aceea 
ele trebue șterse din când în când 
și trebue păstrate tot-deuna curate.

Mai bine e^te, ca omul sera se se 
folosescă de o lampă decât de o lu
minare, pentru-că o luminare prea 
slabă obosesce vederea, din causă, 
că ochii trebuesc să se silescă a 
deosebi lucrurile, cari nu sunt lumi
nate destul de bine, Când cetiți, 
seu când lucrați sera la lumină, e 
bine ca lampa să aibă un glob de 
sticlă nestraveȚecibsă, seu de hârtie 
verde. Lumina trecută astfel prin 
sticla globului se concentreză pe 
masa de lucru, er în odaie este o 
întuneceală, și astfel ochii se vor 
obosi cu mult mai puțin.

Când lucrați, aveți grije ca gâ
tul să nu vă fiă prea strîns și pân
tecele se vă fiă apăsat, nu vă aple
cați prea tare, nu lucrați prea mult 
cu capul aplecat pe masă, asupra 
lucrului; nu lăsațl ca pieibrele să 
vi se răcescă, pentru-că acestea 
mână sângele la cap și tulbură 
ochii.

Nu este bine nicl-odată să lu
crați îndată după mâncare, pentru- 
că de aici se întâmplă adeseori, că 
mistuirea vă face rău, capul se în
greuiază, ochii se tulbură și îu fine 
mai adeseori se întâmplă, că lucrul 
făcut nu-i de nici un preț.

Grijiți cu cea mai mare băgare 
de semă, ca să nu vi-se adune sân
gele în cap, pentru-că din causa 
acesta veți suferi fbrte multe dureri 
de ochi. Incunjurați mai cu semă 
de-a mânca prea mult, ori de-a bea 
prea mult, pentru-că acestea încarcă 
prea tare stomacul și de aci provin 
cele mai mari dureri.

Când se i-au pentru câte-va mo
mente ochielarii'dela ochi nu trebue 
puși cu fața sticlelor pe masă ca să 
nu se sgărie sticlele, ci tot-deuna 

astfel se fiă puși, încât să fiă scu
tiți de sîrmele lor.

Când lucrurile nu se văd des
tul de bine, atunci nu stați fără 
ochielarî; pentru-că lipsa ochielari- 
lor, când ei sunt necesari, obosesce 
ochii și slăbesce vederea din ce în 
ce mai mult.

In decursul lucrului odichniți-vă 
des ochii; așa când cetiți, scrieți, 
lăsațl lucrul din când în când câte
va momente, șl vă îndreptați privirea 
spre locurile cele mai întunecâse și 
mai depărtate din odaiă. Aceste pause, 
cari dureza numai câte-va minute, 
vă ajută ca să lucrați timp mai în
delungat fără se vă obosiți.

Prea mult lucru încă nu e bun, 
și îndată-ce simțiți, că ochii s’au 
obosit se încetați de a lucra; la din 
contră veți simți în curând fierbin- 
țală la ochi, pledpele se îngreunză, 
și veți căpăta dureri de cap.

Incunjurați de a lucra sera la 
lucruri migălâse seu mărunte. Lu
crul prea mult la lumina unei lampe 
și mai ales la lumina gazului, slă
besce deja ochii obosiți, și io micesce 
veȚul. Mai bine este der, ca omul 
să lucre peste Ți, și decă cetiți ori 
scrieți săra, atunci se ve grîjiți ochii, 
și să vă feriți de vighierile prea! 
lungi, căci lumina obosind ochii, le 
slăbesce puterea veȚului.

Faceți plimbări cât de dese, 
umblați mult; faceți cât de multe 
mișcări gimnastice. Prin acestea 
sănătatea corpului va fi mai bună 
de-o parte, er de altă parte pentru 
ochi încă va fi folositor, pentru-că 
ochii în timpul acela vor ave un 
repaus.

Nu cetiți nicl-odată când umblați 
repede, nu cetiți când sunteți în 
trăsură seu în tren; pentru că miș
cările, ce le face trăsura ori trenul 
iac, ca Țiarul ori cartea ce o avem 
în mână să se mișce, și prin aceea 
se obosesc ochii. Din contră însă, 
este forte bine ca după o muncă 
îndelungată se vă odihniți printr’o 
cetire, plimbându-vă încetișor și mai 
ales într’o grădină.

Oespre superstițiuni. 
(Trialog între 3 copii, aintre cari 2 sunt școlari.)

(Fine),

Ștefan; După cum văd eu, voi 
Ioane și Nicolae, .de când umblați 
la șcâlă, nu mai vreți să credeți în 
nimica. Așa sunteți voi, cari cum în- 
vețați puțină carte, ȚicețI, că nu se 
învertesce sârele împrejurul pământu
lui, ci pământul împrejurul sârelui, 
se pare că sunteți orbi și nu-1 vedeți 
cu ochii voștrii. Der să vă spun eu

>’ Curend după aceea sosi Margarita, 
•călare ca o amazonă. Vancea o întâmpină 
■cu o față plină de bucuriă și fericire, o 
îmbrățișa și o sărută cu duioșia tinereții.

— Bine ai venit, iubito! Ce ne aduci 
nou din vale?

— Iți aduc o veste prea interesantă: 
se dice, că s’au perdut doi principi împă
rătesei, — der cine sunt domnii, cari șed 
.acolo la masă?

— Sunt cei doi principi împărătesc! 
perduțl!

— Ce did, bărbate ? Cum au ajuns 
-ei aici, și ce ai de gând să faci cu ei?

— Ei îmi povestiră totă întâmplarea. 
Au plecat acll diminâță la vânat, s’au des
părțit de suita lor și luându-se după un 
porc sălbatec perdură calea; rătăcind prin 
păduri au ajuns la noi. Acuma așteptam 
sosirea ta, ca să plecăm și să-i ducem în
dărăt în tabăra armatei austriace.

— Asta tu nu o vei face, decă-țl vrâi 
binele tău. Din contră, eu sunt de părere, 
ca să-i predăm Turcilor, cari de sigur ne 
-vor fi mai recunoscători pentru darul pre 
țios, ce le aducem. Așa să facem; eu nu 
sunt învoită de loc cu părerile tale.

— Ai drept, dragă; ar fi lucru mare, 
decă Turcii de-odată ar vede două ama
nete atât de prețiose în mânile lor; însă 
eu mi-am dat cuvântul: că-i void duce 
erăși la armata lor și apoi tu sci, că pa
rola dată trebue ținută!

— Nu, nu, cu nici un preț!... Cum? 
după atâtea lupte și după atâtea nenoro
ciri, și amărăciuni, ni-se ivesce și nouă o 
ocasiune bine-venită pentru de-a ne răs- 
buna pentru confrații noștri omorîțl de 
hienele, cari urmăresc armata nemțescă, 
— și tu, într’o oră de slăbiciune, să lași 
ocasiunea din mâni pentru nisce promisiuni 
sarbede ?

— Eu văd, că tu tot nu înțelegi trâ- 
ba cum e, lasă acuma după voia mea, vedl 
nu poți aștepta dela mine, ca să mă fac 
de batjocură.

— Răsbunarea tot-deuna trage mai 
mult în cumpănă, decât batjocura și eu 
țîn la răsbunare. Autjl, bărbate! La răs- 
bunare țîn pănă la ultima suflare a inimei 
mele.

In zadar se încerca Vancea să abată pe 
soția sa dela ideea de a trăda pe principi 
la Turci, căci densa văclend, că . nu pote 

isbuti cu planul ei, încăleca pe cal, chiemâ 
omenii ei credincioși și se depărta, ame
nințând pe cei rămași că în curend se va 
întorce cu ajutore turcescl spre a pune 
mâna pe amândoi principii.

— Ce veste aduce soția d-tale? în
treba marele duce de Toscana pe Vancea.

— A adus rea veste: despre apro
pierea Turcilor. Ar fi bine să plecăm de aici 
cât de cu grabă, căci cine scie, ce ni-s’ar 
pute întempla pănă mâne dimineță.

— Decă e așa, să plecăm, că noi 
suntem gata.

Căpitanul Vancea îșl împăi-ți trupa 
după regulele militare: unii merseră îna
inte, alții în drepta și alții în stânga co
linei, er pe unii îi lăsa îndărăt, ca un fel 
de ariergardă. Astfel îngrijiți plecară.

Sciind, că Turcii după ce vor audi 
vestea dela nevasta lui, vor începe în
dată să-l urmărescă, el se ferea de calea 
cea mai dreptă și mai scurtă spre tabăra 
imperială, ci se abătu pe poteci laterale, 
mergând cruciș și curmeziș, când în drepta 
când în stânga, și astfel ocolind și încun- 
giurând drumul pentru a înșela pe Turci 

și a-le îngreuna urmărirea. Principii obo
siră de calea lungă. Vancea îi luă în brațe 
și cei-lalțl d’arăndul, și îi duseră numai 
ca să nu întârdie: Abia a treia di des de 
dimineță ajunseră pe un platou, unde apoi 
Vancea descărca pe marele duce de Tos
cana,. și arătând cu mâna, îi cjise:

— Măria Ta, suntem la loc! Eta 
acolo să văd av’antposturile imperiale.

Primesce atât dela mine, cât și dela 
fratele meu mulțămirile nostre pentru ser
viciul cel mare, ce ni-l’ai făcut! Recunos- 
cințele nostre nu vor întârzia, stăi aci și 
așteptă poruncile, ce le vei primî cât de 
curend! Și acum adio, d-le Vancea!

*
In tabăra imperială domnia mare în

grijire și neliniște, de când dispăruseră 
iluștrii principi fără a li-se pută da de 
urmă. Se trimiseră îndată corpuri întregi 
spre căutarea lor; pe de altă parte ei sus- 
piționau pe bietul Ioan Corbu, care era 
cel din urmă în suita Măriilor lor, că i-ar 
fi omorît și aruncat în vre-un abis; îl tra- 
seră la răspundere, îl ascultară, îl între
bară, însă nu putură scote dințr’ensul mai 
mult, decât că; urmărind Măriile Lor un 

Escelen%25c8%259ba.Sa
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acuma una, pe care cred că o s’o 
credeți și voi.

Ion și Nic:Se te aucjim!
Ștefan: Ați aucjit voi vrodată 

de șolomonart?
Nicolae: Nici n’am aucțit și nici 

nu seim ce sunt șolomonarii aceia.
Ștefan: Reu destul, decă voi 

n’ați audit nici atâta dela dascălii 
voștri. Ascultați der se ve spun eu. 
Șolomonarii sunt aceia, cari pdrtă 
vremurile cele tari. Er când vreu 
se nu plouă, prind ploile în câte un 
burduf și fac secetă. Ei fac poto
purile și trimit grindina peste ho- 
tară; ei aduc gâlcile, tușea măgă- 
reșcă, holera, vărsatul și câte bdle 
rele peste bieții dmenl.

I6n: Der cum se p6te una ca 
acesta, mei Ștefane?

Ștefan: Ei, cum să nu se păta. 
Ascultați se ve spun o întâmplare, 
ce s’a petrecut numai în anul tre
cut în satul nostru și de care aveți 
să vă mirați și voi.

I6n cătră Nic: Ascultă frate Ni
colae, că astădl voiâ mai audi vr’o 
minune din gura lui Ștefan.

Nicolae: Spune, trate Ștefane, 
că noi te ascultăm cu plăcere.

Ștefan: In anul trecut trecuse prin 
satul nostru un șolomonar de aceia, 
un golan de curgeau sdrențele de pe el. 
El umbla din casă în casă și cerea de 
pe la ămenl pane și slănină, ame- 
nințându-i pe cei ce nu-i dau, că-șl 
va descărca mânia asupra satului, 
și ămenii, în loc să-i dea, l’au luat 
pe fugă. Atunci Șolomonarol a eșit 
mânios din sat și când s’a dat odată 
de-a peste capul, s’a făcut, nene, 
un balaur mare cu nisce aripi lungi, 
s’a înălțat în slavă, și a început a 
svârli la grindină peste sat și peste 
hotară, de credeai, ca prăpădesce 
Dumnedeu lumea; și nici că ar fi 
încetat, decă n’ar fi alergat ămenii 
la biserică se tragă clopotele. Ei, 
vedeți voi acum un lucru atât de 
ușor de îuțeles, încât îl puteți prinde 
cu mâna.

Ion și Nicol.: Ha! ha!
Nicolaie: Vorbesce numai multe 

de acestea, că de te vor audi ămenii, 
te vor piinde și te vor duce încasa 
nebunilor. Tu nu sci se vede treba, 
nici atâta: că vremurilor celor tari 
numai singur Dumnedeu le porun
cește. Tu nu sci nici aceea, că nici 
un om nu se păte ridica în vezduch, 
decât numai acel învețațl, cari au 
aflat așa numitul balon, der și cu 
acesta se pot ridica numai până la 
un loc. Apoi mai sunt mulți omeni 
ca tme, cari cred în bălauri și pri
colici, în stafii și în iele, în vrăjitori 
și șisce, cari te-ar face să umbli că

lare pe mătură și pe câte-o prăjină 
de alun, der tăte acestea sunt numai 
păreri greșite. De afli în colo și tu, 
pe unde vei merge și vei audi ast
fel de secături, spune ori și cui în 
gura mare, că acelea sunt tăte nisce 
prostii și amăgitori, cari ne țin pe 
noi și pe părinții noștri în întunerec 
Și toți aceia, cari ne vorbesc ast-fel 
de vorbe, sunt nisce lingăi, cari voesc 
numai se ne înșele și se ne serăcescă... 
Hei, prietine, mulți ămeni sunt astăzi 
de aceia, cărora nu le place munca, 
și ca să pătă trăi mai pe ușor se 
fac pricolici și șolomonarii...

lot!: Ei, frate Ștefane, acum nu-ți 
mai remâne nici ție alta de făcut, 
decât se asculți sfatul tatălui teu și 
se vii la șcâlă, ca se ți-se spele și 
ție rugina din creerl.

Ștefan: Ve spun drept fraților, 
că voi m’ați și înduplecat încât-va, 
să mă fac și eu școlar ca voi, der 
am să ve mai întrăb încă ceva și 
de mă veți convinge și cu acesta să 
scițl, că sunt al vostru.

Ion: Ei bine, spune, ce vrei se 
ne mai întrebi?

Ștefan : Seire-ați voi să-rnl spu
neți, ce sunt vercolacii?

ion cătră Nicolae: Ce fel de bi- 
digănii vor mai fi și aceia?

Nicolae: D’apoi eu de unde să 
sciu, decă nu ne vei spune tu, frate 
Ștefane!

Ștefan: Tot eu să vă spun, pare 
că eu âmblu la scălă, âr nu voi.

Nicolae: Da vedl bine, fiind-că 
tu âmbli la scola, în care se învață 
tăte prostiile din lume, numai tu și 
ești în stare să ne spun! tăte pros
tiile, câte le voibesce lumea cea ne
cioplită.

Ștefan: După cum ve văd, voi 
ați început se ve bateți acum joc de 
mine. Der cu tot rîsul vostru, eu am 
să vă mai spun una, de care sciu că 
pe dascălul vostru nici nu l taie ca
pul se vă spună așa ceva. Eu am 
audit, măi, dela babe bătrâne, că 
vârcolacii se fac din copiii, ce mor 
nebotezați. Aceștia n’au loc nicăirea 
și să tot învârtesc împrejurul sorelui 
și al lunei și tot mușcă-mușcă din 
ele pănă le mănâncă de tot și pe 
urmă Dumnedeu er le eresce. Se vă 
ved, ce mi-ați pute răspunde voi la 
acesta, din cărțile vostre?

I6n: Respunde-i tu, Nicolae, că 
tu ești mai învățat decât mine!

Nicolae: E adevărat, frate Ște
fane, că sărele și luna se întunecă 
câte-odată, der cu asta n’au d’a face 
nimic sufletele copiilor nebotezați, 
întunecimile acestea vin d’acolo că 
pământul și luna se învârtesc necon
tenit împrejurul sărelui, cari n’au 

lumina lor proprie, dela care îșl 
primesc lumina. Pămâutul și luna 
în calea lor rotităre vin câte-odată 
așa, de stă luna între săre și între 
pământ și atunci razele sârelui, 
cari ar fi se cadă pe pământ, se 
opresc de lună, și pe pământ se 
aruncă umbra lunei, și sărele se în
tunecă. Noi d’CQua atunci că s’a fă
cut întunecime de s6re, er nu că 
l’a mâncat vârcolacii seu sufletele 
copiilor celor nebotezați. De altă
dată t-e întunecă luna. Acesta se 
întâmplă atunci, când vine pămân
tul de stă între săre și între lună, 
și atunci pământul opresce razele 
sărelui și-și aruncă umbra sa asu
pra lunei. — Vedl deră, cum ne 
învață șcăla ’ se nu credem în tote 
pi ostiile babelor! Prin urmare și 
datorința năstră este ca se istori
sim și părinților noștri despre tăte 
câte le învățăm în șcâlă, ca astfel 
se alungăm întunerecul din capul 
tuturora, pentru-că astădl tăte po- 
părele din lume alergă după lumină, 
și ar fi o rușine pentru noi, Româ
nii, se rămânem îndărăptul altora 
cu cuitura.

Ștefan: Da bine mai vorbesc! tu, 
mei trate Nicolae !

Nicolaie: Lasă-me, Ștefane că 
atâta sunt de năcăjit când mă gândesc 
la atâtea șodenii câte le vorbesce și 
poporul nostru. El, când îl ese cine
va înainte cu vasul gol, dice: că 
n’are noroc. Dâcă ’i se bate ochiul, 
dice că are se i-se întâmple vr’un rău; 
când îl țâuie urechea, 4*ce că-1 
vorbesce cine-va de rău; când îl 
mănâncă nasul, dice că va păți vre-o 
rușine. Decă se bolnăvesce dice : că 
l’a fermecat vr’o șișcă. Decă i-se fură 
vr’un cal, alergă la cel cu bobii, ca să-i 
afle de urma calului. Dâcă bărbatul 
trâesce rău cu femeia seu femeia cu 
bărbatul, alergă cu săptămânile la 
cel cu păscălia seu la cei ce dau cu 
cărțile, și cred în vorbele acelor 
șarlatani, de stau să-și pună capul. 
Acestea sunt atâtea rele pe poporul 
nostru, și străinii din causa asta îșl 
află rîs de noi...

Ștefatl: Ei, fraților! Eu am audit 
fărte multe lucruri frumâse dela voi. 
Ve mulțumesc pentru învățăturile, 
ce mi-le-ați dat. Acum m’am con
vins pe deplin despre învățăturile 
cele frumdse, ce le învățați voi în 
șcdlă. Eu pănă acuma am credut, 
că voi în șcâlă învățați numai să 
cântați. Void ruga pe tata de er 
tare pentru îndărătnicia mea față 
cu șcâla și mâne void veni și eu 
cu voi la șcâlă.

Nicolae: Ne pare bine, că vor
bele nâstre te-au convins. Așa să 

faci, frate Ștefane, și te asigurăm, 
că va fi bine de tine în tâtă vieța 
ta. Acum putem merge ca să mân
căm tustrei merele, de cari ne vor
beai mai adineorea.

Toți: Se mergem! să mergem!
Prelucrată după un manuscris și întocmită, 

după împrejuiările locale

de Domețiu Dogariu.

S I u m e.
0 predică ciudată. Se cjice, că un 

preot predicâud odată într’un oraș 
a di9 •'

încă patru-deci de (jile 90 mai 
trecă și Ninive se va dărîma; cre
deți, că vreau se vorbesc de orașul 
vostru? Nu, fraților; deși voi ar fi. 
cu dreptul să periți, der cine va s’a 
pus pentru voi.

Cinei acela, care s’a pus? me 
veți întreba. Patronul vostru sfânt? 
Nu, el s’a săturat de crimele vâstre, 
și nu vre să mai vorbescă neutrii 
voi. Angerul vostru cel bun? erășî 
nu. Sânta teciâră? ,— Nici atâta. 
Cine dâr ? Cine? — Etă se vă spun:

Acela, care s’a pus pentru voi, 
I este dracul, căci a d1S •’ Să nu se 
prăpădâscă orașul acela, căci de ml 
trebue un tâlhar, acolo îl găses^ 
de-mi trebue un bandit, un mânăc. 
tor de dmeni, acolo îl găsesc; de-mi 
trebue un bețiv, un ștrengar, un 
sgârcif, ori un fudul, acolo îl gă
sesc." *

Un vorbăreț păcălit. Intr’o di un 
prinț luă în trăsură p’un mare vor
băreț, să-l ducă pănă nu sciu unde; 
vorbărețul începu pe drum se înșire 
atâtea discursuri, încât prințului i-se 
făcu somn și ațipi vorbărețul, bă
gând de semnă, îl trase de mânecă 
ca se-l asculte.

— „Hei, domnule, răspunse prin
țul deșteptându-se, ort lasă mi si dorm, 
ort nu me adormt.u

. *
Un advocat fiind la patul morții 

îșl făcu testamentul lăsând averea 
sa la toți smintiții și nebunii. între
bat fiind de un amic, că de ce face 
asta, a răspuns, că voesce să îna
poieze banii la acei dela cart i-a pri
mit.

*
Un student primi într’o di ou 

bucuriă pe servitorul casei lui, care 
îi aducea nuvele dela părinți.

— Ce veste îmi aduci d’acasă? 
întrebă tînărul, bune, bune!

— Nici o veste d-le, răspunse 
servitorul, decât aceea numai, că a 
murit ciâra.

porc sălbatec, el a rămas să grijescă de 
vânatul pușcat, și că după ce vădu, că tre
cuse o oră dela depărtarea lor, a dat sem
nul suflând în corn, der fără de a ’i-se 
răspunde. După aceea a luat vânatul cu 
sine, a plecat spre locul de adunare, spe
rând că Măriile Lor vor fi ajuns deja acolo 
pe altă potecă. Deși lămuririle sărmanului 
Corbu păreau a fi adevărate, totuși se dete 
poruncă de-al' preda tribunalului militar 
spre a face mai departe cercetarea cu el.

A treia di după asta, vânătorii rătă
ciți intrară sănătoși și voioși în tabăra im
perială. O bucuriă nespusă să lăți în tote 
părțile.

Vancea așteptă cu câta sa; un ofițer 
se apropiă de densul cu întrebarea: D-ta ești 
d-1 Vancea, comandantul sereșanilor (plă- 
ieșl) imperiali ? Am primit poruncă dela Es- 
celența sa comandantul armatei imperiale, 
de-a te invita cu întrega compania, ca să 
te presințl la raport înaintea Eșcelenței Sale.

— Ce dicl, domnule, eu comandantul 
sereșanilor (plăieșl) imperiali ? Der ce trupă 
este acesta?

Ordinul de adl este deja dat cătră în
trega armată imperială, prin care se aduce 
la cunoscința tuturor, că s’a înființat un 

corp desclinit de cavaleriă irregulară sub 
numele de serașanl (plăieșl), er comanda 
acestei trupe ți-s’a încredințat d-tale. Pof
tim, se mergi cu mine la Escelenția Sa.

— Să mergem!
Intrară în tabăra armatei imperiale; 

Vancea cu ofițerul înainte, după dânșii cei
lalți voinici, doi cu doi, toți cu o ținută 
isteță militară; la cortul comandantului 
general al armatei se puseră în front. Pu
țin după aceea eși generalul Konigseck din 
cort și se apropia de plăieșl.

— Domnule Vancea, și voi feciori 
voinici! In numele Măriilor Lor, a marilor 
duci de Toscana și de Lotaringia, am se 
vă esprim încă-odată mulțămirile Lor pen
tru îngrijirea și ostenela, la care v’ațl su
pus în dilele trecute, când petrecură în 
mijlocul vostru! Ei în semn de recunos- 
cință pentru credința vostră și pentru sim
țămintele vostre de devotament cătră casa 
imperială, au poruncit ca să se formeze 
un corp de cavaleriă irregulată de indi
geni sub numele de plăieșl, a cărui chiă- 
mare va fi de-a urmări și a pedepsi din 
ordinul nostru vagabondagiul de maroderl 
și alțl făcători de rele, și astfel a apăra 
viâța poporului și averea lui de orl-ce nă

vală din partea orl-cui. Vieța și averea po
porului va fi scutită și apărată de pregra- 
țiosul nostru împărat!

Măriile Lor poftesc mai departe, ca 
D-Ta, Domnule Vancea, se primescl for
marea și comanda acestui corp, lăsându-țl 
tot-deodată în libăra voiă a-țl alege 200 
de plăieșl după placul d-tale.

— Escelență! Primesc prea bucuros 
înalta misiune, cu care binevoiți a mă în
sărcina! Sper, că în curând vom da do
vedi simțite despre practica și bine-făcă- 
torea instituțiune a corpului nou creat de 
plăieșl români.

— Primesce dâr decretul de coman
dant al acestui cor și să audim tot bune 
și frumose despre voinicii tăi....

Audind Românii de formarea corpului 
de plăieșl și despre scopul și chiămarea 
lui, alergară din tote părțile spre a se în
rola. Vancea alese numărul recerut pentru 
complectarea trupei sale.

*
Margarita plecase noptea în prima 

furiă să ducă vestea la Turci, dâr calea 
era lungă — lungă; deci se întorse îndă
răt la locul de unde a plecat cu pofta de 
isbândă, însă ea nu află pe nimenea, focul 

era stîns. Trimisul bărbatului ei o aduse 
în tabăra regulată.

Ambii soți se împăcară. Vancea cu, 
plăieșii săi făceau minuni, curățise jurul 
armatei de cetele de maroderl și vaga
bond! cât și de tâlharii turcesc!.

Se începură atacurile în contra Tur
cilor și curând îi succese armatei imperiale 
a respinge pe Turci peste Dunăre.

Sărmanul loan Corbu fu eliberat în
dată după întdreerea fericită a principilor 
rătăciți, și fu primit de Vancea în corpul 
plăiașilor, căruia a și rămas fidel, ca un 
adevărat vânător român, pănă la bătrâ- 
nețele sale.

Pe platoul, pe care Vancea a lăsat 
de pe brațe pe iluștrii săi patroni, se făcu, 
curând o capelă romano-catolică. Românii 
dela Slatina se înduplecară a trece la legea- 
romano-catolică, și pănă astădl ei formeză 
unica comună românâscă de legea acesta.

Se (fice, că pe altarul bisericei s’ar 
afla încă și în diua de astădl un mesaiu 
(față de mâsă) dăruită de împărătesa Eli- 
saveta, pe care s’ar afla în puține cuvinte 
descrisă întâmplarea acâsta.

Petru Broșteanu'
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— Aste sunt tbte nuvelele? și 
cum a murit biata pasere?

— Fiind-că a mâncat multă 
carne.

— Cine i-a dat atâta carne? 
întrebă studentul.

— Cei patru cai ai trăsurei 
ndstre răspunse servitorul.

— Cum, au murit caii? Espli- 
căte!

— Ah, sermauii dobitoci, era 
să trăiescă multă vreme, decă nu-i 
siliau se care atâta apă.

— Și la ce v’a trebuit atâta 
apă?

— La stinsul focului în 4iua 
când s’au aprins casele.

— Ce fel, casele ndstre au ars ? 
Ah! Dumnezeule!

— Așa, din nenorocire! Și decă 
ămenii casei erau mai cu luare 
aminte când țineau luminările, nu 
era să se întâmple nimic.

— Dâr ce trebuință aveau de 
luminări;

— Le țineau când înmormân
tam pe mama d-tale.

— Cum! a murit mama! Ah! 
D cțeule ! ȘÎ mi0 se nu-mi facă nime 
cunoscut.

— Nu s’a putut d-le, răspunse 
iervitorul, fiind-că mama d-tale a 
îfiurit de supărare, fără veste.

Pentru numele lui D-c}eu! cine 
i-a pricinuit astă supărare!

— Mortea părintelui d-tale, care 
a murit lovit de gută.

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 7 Februarie st. n. 1896

Măsura 
său 

greut"tea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. or.
1H. L. | cel mai îrumos 5 50

Grâu < mijlociu . . 5 20
(mai slab . . 4 80

Grâu mestecat . . 3 60
_ (frumosă 3 60tt 

h
Săcară l mijlociă . 3
_ f frumos 3 50>> 

f ^rz 1 mijlociu . 3 10
„ „ ( frumos 2 20Ir

D UVoS l mijlociu . — —
Cucuruz.................... 3 30
Mălaiu.................... 4 —
Mazăre.................... 5 30
Linte ................... 7
Fasole.................... 6 —
Sămânță de in . . 9 —

7 j Sămânță de oânepă 4 20
Cartofi.................... — 80

■■ Măzăriohe .... — —
1 kila Carnea de vită . . — 44

Carnea de porc . — 48
Carnea de berbeoe — 24
Său de vită prâspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 11 Februarie n. 1896.

MELTE ȘI DE TOATE.

Catul, măgarul și catîrul.

De ce catîrul și cu deosebire măgarul 
produce mai multă muncă decât caii de 
aoeea-șî greutate și supuși la aceia-șl 
hrană ?

Răspunsul este : Pentru-că măgarul și 
catîrul întrebuiuțâză mai bine hrana lor 
decât calul, adecă au o putere mai mare 
digestivă (de mistuire) decât acesta.

Profesorul Sanson dela șcbla de agri
cultură din Grrignon, a făout esperiențe și 
a studiat oomparativ puterea de digestiune 
(mistuire) a calului a măgarului și a oatî- 
rului. Etă resultatul cercetărilor renumitu
lui învățat:

Catîrii mistuesc în același timp o mai 
■mare porțiă de fin, ovăs etc. decât ouii. 
Puterea acâsta de mistuire ei o moștenesc 
dela măgar a căruia putere de mistuire 
este și mai mare.

Catîrii au prin urmare, primind tot 
aceea-șl hrană, mai multă putere decât 
■caii, fiind-că trag din hrana lor mai multă 
energiă. Catîrul în asemănare cu oalul, dă 
pentru aceea-șl cantitate de hrană ou doue- 
fiecl la sută mai multă muncă decât calul.

Pro duete div.

S ă m 1 n J e

d
i s Prețul dgi

100 ohilogr.
d M
5 â dela pănv

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

80
80
80
80
80
80

7.1b
7.20
7.15
7.15
7.25

7.25
7.30
7 25
7.25
7.35

Bemința vechi 
ori nouC soiul

<£>
3 M

Prețul per
100 ehilgr.

O ft dela până

Săcară
Orz 
Orz
Orz 
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
alții soiu

n
n

70-72
60—62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.50
4.90
5 40
6.40
6.—

6 55
5 10
6 20
7,80
6.40

pană

Sem. de trif.

Q
I hQC 
O 
3
e

s

4

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

Slănină
»>

Său 
Prune
_. n 
Lictar

Nuci
Gogoși

n 
Mie>

>s
Ceară 
Spirt

umflai

55.2554.75

49.48.—

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșit 
rafinat duplu

din Bosnia în buțl 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe do spirt

sacl
13.75
12.50
17.50
15.50

14 2o
13.—
18.50
16.50

Literatură.
A apărut în Tipografia A. Mureșianu 

din Brașov: Gramatica Lisubei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întoomită în două cursuri 
ooncentrioe pentru șoblele poporale de 
Ion Bariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școlă, pentru școla de repe- 
tițiune, de adulțt, școle civile etc. Editura 
■autorului. Recomandăm acostă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote prooura dela autor cu prețul de 
30 cr.

CsuLen.â.a.rvLl. septemanei.
FEBRUAR are 29 Zile. FAUR.

din 11 Februarie 1896

Cursul losurilor private

•; urap. vintte.
Basilica 7 20 7 60
Credit .... 196 — 199.—
Clary 40 fi. m. c. 56.— 57.—
Navig. pe Dunăre . 135 — 138-
Insbruca .... 27.- 28 —
Krakau .... 27.— 28.—
Laibach .... 23.25 23.75
Buda .... 60.25 61.25
Palfiy .... 56.- 58-
Crucea roșie austr. 18.40 19.

dto ung* • 11. 11.80
dto • ital. 11.75 12.50

Rudolf .... 23.75 24.75
Salm .... 67.50 68.50
Salzburg .... 27.— 28.-
St. Genois 72.50 74 —
Stanislau .... 45.— 46.50
Trieitine d’/j’/o 100 m. c. —.— 150.25

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 54.— —.—
Serbescl 3% 34.50 34 90

dto de 10 franci —.— —.—
Banca h. ung. 4% 125.25 126.25

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

4 Cuv. păr. Isidor
5Sf. Mart. Agata
6 Păi. Vucol
7 Sf. Part. șiLuoa
8 Sf. Teod. și Strat.
9 Sf. Mar. Nicefor.

10 Sf. M. Haralamb

16 Iuliana
17 Constanța
18 Ep. Simeon
19 Susana
20 Eleuter
21 Eleonora
22 Serb. Petru

Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de corbne ung. 4% . . . 99.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.20
Impr. căii. fer. ung. în argint4xfi°/o 102.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost, I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—

Imprum. ung. cu premii .... 153.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 142.50
Renta de hârtie austr.........................101.05
Renta de argint austr...................101.—
Renta de aur austr..............................121.95
LosurI din 860 ......................... 148.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1006.—
Acțiii de-ale Băncei ung. de credit. 436.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 386 25
Napoleondorî.................................. 9.59
Mărci imperiale germane . . . 59.12y2
London vista....................................120.90
Paris vista.................................. 47.92 y2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.30
l£ote italiene.................................. 43 75

din 10 Februarie n. 1896.

B ursa de Bucurase

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 57o Apr - Oct. 101.-
Renta amortisabilă .... 5% 99?/4

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lai.--iul. 98 V.
„ „ din 1893 5°/o » r 98?/.,
„ „ 1894 int. 6 mii. &7o Api.-Oct. 96J/2
„ „ (Impr. de 32. '/2 mii. ±7o lan.-lulie 86 ’/R
„ „ (Impr. de 50 mii. n „ 86?/.
„ „ (Imp. de274 m 1890 *7» n » 87.'/,
„ „ (Imp. de 45m. 1891 4“/o ji n S7?/8
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o «7 Vs

101.'/,Oblig, de Stat (Conv. rurale,). 6% Mai-Nov.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 301 10 287.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—liil. 96.—

„ „ din 1884 Kl)/ Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 3% iun.-Dec. —.—

„ din 1890 57o Mai-Nov.
Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lulio 92 %

„ „ urbane BucurescI 6»/., îi n 100'/,
jî n d » 5<

d n 88 ’/,
,, ,, n Iași '7n n d 81-71

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o
V.N.

D n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1595.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 200.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 400.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 îl ,î 420.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 325.- -
Soc. Rom. de Constr uit. div. 15 1. 250 195. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 105. -
Soc. rom. de petrol i em. u. d. 0 200

,, , „ „ 2 em. u. d. 0 100 —, -
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei >«<: — e —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 , 10t(. —
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

20- ') îî
2009

SCOMPTURÎ:

CursosB pâetei Sfi’așaw.
Din 15 Februarie 1896.

Banca naț. a Rom. f>7o Paris .... 27oAvansuri pe efecte «7<, Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri 5'/2 Berlin .... 37o
Londra .... 27. Belgia .... 37»
Viena . . . . . &7o Elveția .... 37»7»

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Curnp. 
Napoleon-d’ori Camp. 
Galbeni Câmp.
Ruble rusescl Cutnp. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Soris. fono. Albina 5(’/0

9.52 Vend. 9.54
9.47 Vând. 9.50
9.57 Vând. 9.61
5.62 Vând. 5.67

127.50 Vend.
58.90 Vend. —
10.72 Vend. —.-

100.75 Vend. 101.75

Târgui de rimătorl ain Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

10 Febr. de 3011 oapete, la 11 Febr. au 
intrat 32385 capete și au eșit 598, rămâ
nând la 12 Febr. un număr de 39,413 capete.

Se notâză marfa: angurâscă veche 
grea dela —.— or, pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— cr. pănă la—.— cr., demijloo dela 
47.— or. pănă la 48 — cr. u ș 6 r ă dela 
44.— or. pănă la 46 — cr.

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

Marfă serbâscă, grea dela —.— cr. 
pănă la —.— cr. Transito, mijloci ăgrea 
dela —.— or. pănă la —.— or. trausico 
ușbră dela —.— or. până la —.— or.

Proprietar: £3r. Aurel

Redactor responsabil: Gregarîu

Concurs!
Pentru ocfâjparca pwstsfihd 

de cantor la Biserica b*f. Nicolae 
din Brașov Scheiu se publică concurs 
cu termin de 30 cțile dela prima pu
blicare.

Doritorii de a ocupa acest post 
au de a înainta petițiunile lor la pre

ședintele Comitetului parochial în 
terminul prefipt, însoțite de urmă- 
tbrele documente:

1. Atestat de botez.
2. Atestat de moralitate.
3. Atestat de calificațiune con

form §. 23 Nro. 12 din Statutul
organic.

4. Atestat medical, că e sănătos.
5. Alterecomandațiuni și atestate 

despre califîcațiunea și serviciile pres
tate în alte părți.

6. In fine concurenții sunt dator! 
înainte de espirarea terminului de 
concurs a să presenta și a cânta în 
strană într’o duminecă seu serbătâre.

Emolumentele împreunate cu 
acest post sunt urmetorele:

a) . Pentru anul prim de probă 
salar de fi. 540 bani gata și veni
tele stolare.

b) . Cuartir natural.
c) . După e8pirarea anului de 

probă cu definitivisarea se urcă sa
larul la 600 fi. în bani gata, venitele 
stolare și cuartir natural.

Cantorul ales va fi dator a da 
revers, că se va supune întru tote 
regulelor și instrucțiunilor în vigâre 
la Biserica susnumită, precum și 
disposițiunilor presente și viitâre, ce 
le vor lua organele și autoritățile 
bisericescl superidre.

Din ședința Comitetului parochial al 
Bisericei gr. or. române Sf. Nicoiea Brașov 
— Scheiu, ținută la 28 Ianuarie 1896 s. v.

Condiție.
TJn tîner cu moralitate bună,
® care cunosce în vorbitt și în 

scris limba română, maghiară și ger
mană, cu cunoscințe de Librărie, se 
primesce ca ajutor de Librărie.

Reflectanții se binevoâscă a și 
înainta ofertele scrise în limba ro
mână la subsemnatul

Nicolae I. Ciurcu, 
884,5—6. ILăBirar m SSrașov.

în editura librăriei Carol 
Muller, BucurescI, apare anul 
XXX. al Revistei 

Convorbiri literare 
în fascicole lunare de 6—10 
cdle 8° mare.
Prețul pentru Austro-Ungară fi. 7.50 pe an.

Librăria W. Krafft în Si- 
b i i u (Nagy-Szeben) primesce 
abonamente pe anul 1896, 
trimite la cerere numeri de pro
bă și îngrijesce de expedițiunea 
exemplarelor abonate cu inter- 
vențiunea ei.

890.1—3
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Depou ie diferite lampe

I

o
<r>

hi
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Antreprise ie pompe funebre
ZEL □Txxtsefc»

aparat pentru iluminat cu gaz aerian: clădiri 
publice, fabrici și case mari private.

Efectul luminei breBiani cu fitil Auer 
economie cu 2|3 mai puțin decât ilumi
natul depănă acuma.

Aparatul se pâte vedea în fiă-care di în orele de 
seră funcționând.

Asemenea și <) vatra II011 ă invențiunea 
mea patentată, care încălzește cdaia de bală, fără a 
mai fi necesitate de soba și căBdare pentru apă. 
Se pdte aplica și la vetre vechi.

Se pot vedea și lua informații la
Alfred Widmann, 

fabrica ent de fer&riiț 
893.2—6 Brașov, Strada Castelului Nr. 51.

£

Z’retxxrx zrxxocLersite-

cms-g
COT-

£'

®mș©via, Strada Wr. 4. Colțsilft Tergwlia boiSorti.

Recomandă on. publică la cașuri de mdrte, așecjamântulă 
său de înmormântare bogată as o rt a t u în cari tote obiectele, 
atâtu sortele mai de rândă, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comiaiune și depou de sicriuri de maetalu ce se 
potă închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră sicriui’iloi’Sl de leMUlU, 
de nietalu și imitațiuni de metalfi și de lemiau de ștqjaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și ună caria funebru vâ
nătă pentru copii9 precum și cioclii.

Comande întregi se esecută proiuptu șfi ieftiuu, iau 
asupră-mî și transportîira de inorți in” străinătate.

In fine recomandă și biroulu meu mijlocitoră procedându 
cu cuuoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
3_^, E. T u t se k.

<XXXXXXXX)OOOOOOOCXXXXXXXXXXX»CX^ b

ce

că

X

8
X

Subscrisul am onârea a aduce la cunoscința P. T. public 
din Brașov și jur, că posed iii magaziile mele, 
le am de un timp de 2î ani,

tot felul de pescărie
sărată, precum și pxospetă, asigurând Ou. Public,
pot concura cu orî-care comersant de acesta branșă, atât 
ce privesce calitatea mărfurilor, cât și diferența prețurilor; 
precum: Crap mare și mic, SoiMBD, Mofi’ân, 
Ciortan, Tarașea (Veveriză), Scrumbii (Heringi), de 
mai multe feluri, Bfiuși (Muscali) cu butâiele, JLac’lierdă 
(Lapardon); diferite Marinate de pescărie; ICRE negre 
de România moi și tescuite, Bere B’OȘifl moi și tescuite.

Trimet en gros, asemenea și pachete cu posta ori și unde. 
Pentru vendare în detail am deschis o prăvălie 

(boită) în JBBrașov, Strada Hirscher, vis-a-vis de teatru. Ase
menea am în Oi’eștie (Szâszvâros) și în Hațeg câte-un 
deposit de aceste tu ăt furi.

Rog dar pe On. public atât de aicea, cât și din orașele 
mai sus numite a me onora cu comande și a me cerceta, pro
mițând că mi voi da silința a satisface tuturor cerințelor On. 
public întru cât îmi va sta în putință.

Cu deosebită stimă: VaSÎIÎe N. Bîdll,
comersant de jiescăs-tă m Brasov. 

V:<xxxxxxxxx»cxxxxxxx«xxxxxxxxxy

X

x
X

B5 iracața 5 fl. ^5 cr. Adever!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
CoiBectia» Austriao

care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide,

numai pentru 5 fi. ÎS ci*.
km ciasornic FSemowJoair* de 

aur* îason, 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

AT5

R

luci ate
lustrul.
o garanție de 3 ani
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I breșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur,
I nastur patent pentru guler,

Tote aceste fl»5 obiecte
împreună cu titișornicul de aur fason costă numai

Trimitere, eu rambursa. La cas de neconvenientâ se restitue banii.
Firma de ciasornioe:

ALFRED FBSGKER,
V i e n a I. Ailergasse Nr. 12.

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

splendide de bijuterie « « mm@ B. cr.

866,2- 6

&>■

grabaie |i sigur
pentru

SUFERINȚE DE STOMAC! SI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijlocul»! celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denet» cunoscutulu și plăcutul»!

„Or. Rosa’s Lebens-Balsam^»
Acești! balsamă preparați! cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturora greutătilorii de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa tie apetitu, rîgăelel, congestiunilorii, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsam»! acum unii singuri! și dovediți! medii- 
eamentu de eaou poporal*'.

Sticla, mare costă 1 fi-, mică 50 cr. 
Jlii de scrisori de recunoștință stau ia disposițiă!

FIȚI ATENȚIHI
Spre a evita înșelătorii, facil pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singurii numai de mine este preparați! după receta originală, este 
învelita în hârtiă grdsă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler“, B Fragner, Prag, 205—8“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provâdute cu alăturata marcă a fa- 
brfrei luată sub scutulă legală.

Tote farmaciile din Brașovd, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
chia Austro-ungară au deposită’ din acestă balsaiuă de vieță.

Toth de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(Frag-ei TTaiveisaWEIaussalTje) 

unu medicamentă sigura și prin mii de scrisori de mulțumire recunoscuta în 
contra tuturoru inflamațiunilora, răniloru și umflăturiiora.

Acesta se întrebuințezi cu succesă sigui'ă la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiumle, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulu celu mai scurtă ; la cașuri îusâ, UDde s’a formată deja 
puroiu, absorbs buba și o vindecă în timpulă ceiă mai scurtu fără dureri.

En cuiiâre ă 25 și 35 cr.
Ffita atenti!* «i

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

veritabilă, decă cutior-le din me au! galbină, în cari se pune, sunttl înfășu-

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil s6 p6te procura numai în

ZDepositxLl-vL pzixa.cipaJ.-S. a-l-S. pzcd.■cicetor-c.lvLi 

B» Fragner,
Farmacia .Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

In XBmlapegta: la farmacia I. von Tbrbk.

-)

mai atunci veritabilă, decă cutior-le din me aid galbină, în cari se pune, simtă, infășu- S 
rr>te în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între- B 
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca făbricei j? 
de mai susă.

Balsam pentru aud.
(C3-eixSr-Sa.lsa.zxi.)

Celu mai probată și prin multe încercări celă mai temeinicii medicamenta pentru rb 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon 1 fi

v i si
Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei se potă face și reînoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admmistraț. „Gaz. Tras.45

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


