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Biblioteci ambulante.
Brașov, 10 Februarie v.

Scirea, că comitetul despărță
mântului dela Brașov al Asociațiu- 
nei transilvane a făcut începutul cu 
înființarea primei biblioteci ambu
lante între Români, a produs un 
ecou, la care nu ne-am așteptat, 
căci sunetul lui s’a audit nu numai 
aprâpe în tâte gazetele românesc! 
de dincâce și dincolo de Carpațî, ci 
chiar și în palatul ministeriului un
guresc din Budapesta.

După cum se pâte vede din ra
portul de mai jos al agenturei din 
Feldiâra, modestei nâstre biblioteci 
’i s’a făcut onorea, de-a fi atras asu- 
pră-și atențiunea chiar a d-lui mi
nistru unguresc de interne, care nu
mai decât a și cerut prin autorită
țile administrative dela Brașov in- 
formațiuni asupra stărei lucrului.

S’a și făcut în urma acesta cer
cetare strictă prin fîsolgăbireul dela 
Feldiâra, care a cercetat însu-și bi
blioteca, și-a luat o copia de pe 
catalogul oficial al cărților din bi
bliotecă și de pe instrucțiunile privi- 
târe la administrarea ei, a citat de re- 
pețite-orl la sine pe bibliotecar spre 
a cere lămuriri asupra lucrului și, 
în fine, după împărtășirile, ce le pri
mim acum, d-1 fisolgăbireu a cer
cetat cu de-ameruntul fiă-care carte 
după lista oficială a cărților oprite 
prin guvern, er după ce s’a convins, 
că în bibliotecă nu se află nici o carte 
oprită, a lăudat în cuvinte torte mă- 
gulitore începutul făcut cu acestă 
bibliotecă, punând întreprinderea 
nâstră ca model vrednic a fi imitat și 
de alte națiuni mai înaintate.

Der să lăsăm acestea. Scopul 
nostru nu este se ne ocupăm aci cu 
urmărirea, ce vedem, că ni-se face 
din partea guvernului și a organe
lor sale pănă si în cele mai mic! și 
mai nevinovate mișcări ale nâstre, 
ci de ocamdată voim se ne întârcem 
asupra răsunetului, ce l’a făcut în

ființarea acestei prime biblioteci ro
mâne ambulante în gazetele nâstre.

Acest răsunet, trebue să con
statăm din capul locului, e cât se 
pote de încuragiator pentru comite
tul brașovean, care a început acestă 
lucrare. Tâte gazetele nâstre recu
nosc, că bibliotecile sunt un mijloc 
puternic pentru edificarea și lumi
narea poporului, din care causă 
multe din ele și publică cu prilegiul 
acesta articuli lungi în causa biblio- 
tecelor poporale, silindu-se mai ales 
a arăta, cum sunt întocmite bibliote
cile ambulante, car! pănă acum au fost 
necunoscute la noi.

Acele dintre gazete, cari au în
țeles esplicările date de noi și au 
pătruns bine lucrul, ca d. es. „Ro
mânul", „Mesagerul Român" etc., 
n’au putut, decât să laude acest fel de 
biblioteci, găsindu-le forte practice 
și vrednice de-a fi imitate. Altele însă 
ne-au înțeles greșit, închipuindu-și 
bibliotecile ambulante cu totul alt
fel, de cum le avem în vedere noi. 
Așa de esemplu „Foia Poporului" 
din Sibiiu, după-ce în termini căl- 
duroși laudă pornirea comitetului 
dela Brașov al Asociațiunii, dă ur- 
mătârele esplicărî cu totul greșite 
asupra bibliotecii înființate de acest 
comitet. Eată ce 4i°e:

„Ea (biblioteca) stă din vre-o 4 des- 
părțSminte, fiă-care despărțământ având în 
sine alt-fel de cărți. De pildă în unul sunt 
cărți cu cuprins despre cultivarea vitelor 
și a pământului, în altul de petrecere și 
așa mai departe. Comitetul despărțământu
lui din Brașov al .„Asociațiunii" a hotărît 
așa: un despărțământ să stea într’un sat o 
anumită vreme, altul în aceeași vreme în 
alt sat, și așa mai departe", etc. etc.

Nu mai puțin greșite sunt și 
esplicările, ce le dă o altă foiă ro- 
mânescă, anume „Revista Orăștiei", 
care între altele 4i°e despre biblio
teca ambulantă înființată la noi, că 
ar ave membri cu taxe anuale de 
câte 1 fl. etc. Ast-fel înțelegând lu
crul, nu ne cuprinde nici o mirare, 

decă amândouă aceste foi găsesc, că 
n’ar fi destul de practice bibliote
cile ambulante și dau sfatul de a se 
înființa mai bine biblioteci stator
nice în fiă-care comună.

Nu flicem, că dâră acest sfat 
n’ar fi și el forte bun, der ce folos? 
De-o jumătate de veac pressa și con
ducătorii poporului român dela noi 
scriu, stărue, îndemnă cu cuvântul 
și cu până, ca poporului se i-se dea 
carte prin înființarea de biblioteci. 
Der s’au înființat ore? Am putâ nu
măra pe degete acele sate româ- 
nescl, cari să aibă câte-o bibliotecă 
ca vai de ea, — pe cât de rău în
tocmită, pe atât de rău chivernisită, 
așa că poporul plugar nu-i ia mai 
nici un folos, ba nici nu scie de ea.

Popâre mai bogate decât noi 
și mai înainte în cultură n’au apu
cat încă să înființeze biblioteci sis
tematice pentru țărânii dela sate, der 
apoi noi, cărora de-o parte ne lip
sesc mijlâcele materiale, de alta băr
bați devotați și disponibili pentru 
astfel de lucruri?

Der dâcă pe lângă tâte astea 
voim să-i venim poporului nostru în 
ajutor, nu ne rămâne alta de făcut, 
decât să recurgem și în privința 
acesta la principiul unirei puterilor. 
Căci ori cum am lua lucrul, decât 
ca fiă-care comună să-șl înființeze o 
bibliotecă propriă a ei, mult mai ușor 
vor pute înființa mai multe comune 
împreună o bibliotecă, care ar pute 
fi destul de bogată și bme alesă. 
Decă însă acestă bibliotecă nu va 
sta într’un singur loc, ci va fi îm
părțită prin comune în atâtea părți 
seu grupuri, câte comune au con
tribuit la înființarea ei, și decă aceste 
grupuri, — pe cari noi le numim 
biblioteci ambulante, — nu vor sta nici 
ele permanent în câte-o comună, ci 
din timp în timp se vor strămuta 
pe rând dintr’o comună într’alta, 
într’un anumit cerc: atunci locui
torii fiă-cărei comune vor pute 
gusta râdele unei biblioteci bogate, 
scumpe și alese, ca și care nici-odată 

o singură comună n’ar fi putut în
ființa.

Eată, ce va se dică biblioteci am
bulante ! Cu același drept, cu care 
cineva ar desaproba instituțiunea bi
bliotecilor ambulante, ar putâ 4i°e> 
că cutare reuniune, nu-și împlinesce 
scopul fiindcă pentru ajungerea lui 
ea întrunesce puterile intelectuale și 
materiale ale locuitorilor din mai 
multe comune. Ceea ce urmăresc în 
mare reuniunile, se urmăresce în mic 
și cu bibliotecile ambulante, căci și 
ele se întemeiâză pe unirea puterilor 
pentru ajungerea marelui scop al culturei 
și luminărei poporului.

Revista politică.

Guvernul și bisericele nostre. Acum 
în ajunul serbărilor pentru mileniu, 
ocârmuirea ungurescă ține se-și arete 
„bunăvoința" sa față de bisericele 
române într’un mod ne mai pome
nit. Preoții din archidiecesa greco- 
catolică de Alba-Iulia și Făgăraș și 
din diecesele sufragane, primeau pănă 
acum, prin consistorii, așa numitul 
„ajutor împărătesc* din partea statu
lui. Guvernul s’a socotit, că de ce 
să mai dea bani „popilor valahi" și 
a aflat de bine să subtragă acest aju
tor bisericelor. Așa preoților din Ar- 
chidiecesă li a luat pe acâstă cale 
18,000 fl., âr acum și preoților ro
mâni gr. cat. din diecesa Gherlei 
li-s’a făcut cunoscut printr’o circu
lară, că guvernul a subtras neînsem
natul „ajutor împărătesc", ce-1 pri- 
miau, și din care preoții dela sate 
erau împărtășiți cu câte 30 fl. v. a. 
— Așa-i! „Patrioții" patentați ă la 
Pulszky mănâncă cu sutele de mii 
din banii storși de pe spatele con
tribuabililor, er nouă Românilor ni 
se iau și bietele miișâre, ce le mai 
primiau preoții noștri ca ajutor dat 
de monarch încă din vremile, când 
Românii nu erau tratați cu atâta 
dușmăniă.

FOILETONUL „GAZ, TRANS."

Care-i mai mare nebun?
ț)ice că era odată o păreche de 

âmenl, un bărbat și o muere. Băr
batul era om așe4at, tăcut, muncitor 
și cu socotelă; odorul lui de muiere 
era lefârdaie întregă, ea cu gura ei 
din țințarl făcea armăsari; ce au4ia 
ici— spunea colo mai cu cârne de 
cum a audit; de avea o vorbă cât 
de mică, cât de neînsemnată, cu 
bărbatul ori cu alt cine-va, îndată 
o soia tot satul, că eșia din casă, și 
pe care muiere o întâlnia mai întâiu, 
o opria în loc și începea : Să-ți spun 
draga mea vecină, ce mi-s’a întâm
plat... și toroia câsuri întregi, dâcă 
cum-va aceea nu se grăbia se plece 
să o lase, er când se despărția, tot
deauna 4icea: apoi între noi să rămână, 
că numai d-tale ți-am spus. De se 
întâmpla se nu afle în drum femeiă 
potrivită, atunci mergea ață la năna- 
șă-sa, ori la cutare cumătră și începea: 

„Audi cumătră, la suflet de om 
n’ași spune, ceea ce am la inimă, 
der dumitale trebue să-ți spun, că 
de nu — crep... Și începea haidi, 
haidi, până ’i se ura, atunci apoi 
sfârșia cu cuvintele: dâr rogute, între 
noi se rămână!

Fiind lucrul așa, de multe ori 
se născeau bazaconii cumplite din 
vorbele ei, că vorba merge, merge 
până din țânțari es armăsari, cum 
e data.

Odată se întâmplă, că bărbatul 
muierii din poveste, arând la un ogor, 
dă preste o căldare de aramă ca de 
o mierță mare, plină plinuță de bani 
de aur și de argint. Bucuria lui! Că 
rogu-te cine nu s’ar bucura când 
ar da un așa noroc preste el! Se 
pune deci și scâte căldarea cu băgare 
de semă, înfulică până numai nu-i 
ee ochii, de o sue în car și o învălue 
în suman, ca să nu se piâi’4ă vr’un 
bănuț din ea, și să-1 dee de gol. 
Apoi caută giur împrejur, mai sco- 
cioresce grâpa să ve4ă, nu mai e 

ceva în ea; la urmă o astupă bine 
cu glii, de nime n’ar fi fost în stare 
să socâtă, că acolo ar fi fost o căldare 
cu bani.

Se vede că el nu scia, că nu-i 
bine să astupi grâpa, de unde ai 
scos vr’o comâră, ci trebue să o lași 
tot destupată.

Sâra merge acasă, așe4ă vitele, 
ia plugul de pe car și-l pune la lo
cul lui, apoi își chiamă muerea, der 
numai încet, să nu-1 au4ă cineva: 
„Hai, tu, ajută-mi să ducem o căl
dare înăuntru, că-i grea al naibii; 
n’oiâ mai înfulica-o singur, că nu
mai nu mi-au eșit ochii punându-o 
în car". Și merge muerea și-i ajută, 
dâr să mai speti pănă 'n casă.

— „Ce-i aici, de-i așa greu ?“ 
întrebă ea, după ce au ajuns în 
casă. — „Aici, muere, sunt tot bani 
de aur și de argint; ni i-a dăruit 
Dumne4eu să avem cu ce trăi mai 
cu ușorul, că ve4i tu cât de greu 
ni-a mers păn’amu. Der trebue să 
avem minte, să nu mai batem clo

potul într’o dungă". — „Nu te teme 
bărbate, dâră am eu minte ’n cap.

Și se pune bărbatul și ia un 
hârleț și face sub pat o grâpă mare, 
afundă și acolo bagă căldarea cu 
banii și o astupă bine, de nici nu 
se cunoscea c’ar fi ceva acolo, apoi 
puse patul la locul lui și 4ise un: 
„Dâmne mulțam!"

A doua 4i er merse omul la 
plug, da-i dase în grijă muerei să 
nu spună cumva la cineva despre 
căldarea cea cu bani. — „Fii pe pace, 
bărbate, că dâră am eu minte ’n 
cap".

Dâr bărbatul nu eia dâră nici 
eșit bine din sat, când și alergă 
muerea la nănașă-sa: „Să-ți spun 
nănașă, der suflet de om să nu ne 
au4ă“. — „Ce fină? Spune, că dâră 
sci, că eu nu-s flâură la gură să spun 
ce aud". — „D’apoi, uite, nănașă 
dragă, bărbatul meu a aflat erl o 
căldare cu bani și am îngropat’o 
sub pat; der rogu-te, să nu spui cui
va, că numai d-tale ți-am spus!" —
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Căpătuială guvernamentală. Pe când se 
petrec ast fel de nedreptăți cu noi Românii, 
pe atunci foile ungurescl vorbesc de o nouă 
căpătuială guvernamentală. După marele 
scandal cu descoperirile mâncătoriilor erou
lui Pulszky, a dat peste capul guvernului 
o belea și mai mare. Foia ungurâscă „Bu- 
dapesti Hirlap" a publicat dilele trecute un 
articul în care face cunoscut lumii și țării, 
că guvernul unguresc face speculă cu tiflu- 
lire de mobilitate. Pentru sprijinirea celor 
spuse de ea, numita foiă spune că grofii 
și baronii de curend făuriți au dat guver
nului următorele sume: conte Vigyâzo 
Sândor 400,000 fi.; br. Harkânyi Frigyes 
300,000 fi.; br. Harkânyi Kâroly 300,000 
br. Solymosi Lâszlo 300,000 fi.; baronii 
frați Bohus 300,000 fi. Cu totul 1.300.000 
fi. In urma acestei descoperiri foile oposi- 
ționale s:au aruncat cu grele învinuiri asu
pra guvernului-Bânffy dicend, că acesta 
este cea mai mare rușine pentru Ungaria. 
Afacerea a venit în vorbă și în dietă, unde 
deputatul Hortovânyi a tras la răspundere 
pe ministrul-președinte Bânfîy. Ministrul, 
în strîmtorea sa a răspuns, că tote cele 
spuse de „Bndapesti Hirlap“ ar fi minciuni.

In curend va eși la ivelă, că pe a 
cui parte e adevărul. La totă întâmplarea 
însă mileniul unguresc se începe sub o zo- 
diă nefericită: zodia descoperirii corupțiu- 
nilor și căpătuelilor, cum rar să mai pote 
întâmpla undeva. De altfel âtă ce dice și 
foia „Budapesti Hirlap“ : „Ore când pașii 
turcescl scriau din cetatea Buda scrisori 
cătră magnații unguri astfel: „Voi cânilor, 
să-rol trimiteți mie bani, o miiă de lire; 
în două săptămâni să fiă aici, că de nu vă 
jupuesc pielea". Acum altfel o fac. Acum 
pașa de Buda (înțelege pe Banffy) jupuesce 
mai întâiu cânele, și apoi pe pielea aceluia 
scrie cart6, că poftim și plătesce 100,000 
florini". — La scrisele foii ungurescl noi 
nu mai adaugem nimic.

Revisuirea legei electorale. Dia- 
rul „Alkotmâny" din Budapesta dice 
în numărul seu de ieri, că pășirea 
partidului poporal precum și scan- 
dalele întâmplate la alegerile dela 
Csaktornya, Neutra și Stomfa, au 
făcut, ca ministrul de interne Per- 
czel se se gândâscă mai serios la 
cestiunea revisuirei legei electorale. 
Comisiunea administrativă a comita
tului Gyor a primit deja mai multe 
ordinațiuni cu privire la acâsta, din
tre cari prin cea din urmă e provo
cată se conscrie acele moșii urbariale 
prin cari se plătesc cele mai mici 
dări, de cari înse e legat dreptul de 
a alege. Conscrierile se fac neînce
tat și deja pănă acum s’au consta
tat mari abateri, căci pănă când în 
comuna Pinnye se plătesce după 
un pătrar de moșiă urbarială darea 
în sumă de 3 fi., pănă atunci în co
muna Bezin tot după un pătrar de 
moșiă urbarială se plătesc 22 fl.

Comisiunea pentru stabilirea cvo- 
tei. Ministrul-președinte br. Banffy a 
așternut în 19 c. proiectul de reso- 
luțiune'privitor la esmiterea din par
lament a acelei comisiunl, care din 
incidentul renoirii pactului austro- 
ungar, va ave să stabilâscă, împreună 
eu comisiunea austriacă, suma, pe 
care va ave de contribuit Ungaria, 
pentru acoperirea cheltuelilor comune. 
Comisiunea cvotei va consta din 15 
membri și adecă 10 din camera de- 
putaților și 5 din camera magna
ților.

Pactul vamal comercial dintre Un
garia și Austria stă cam rău. In dieta 
imperială din Viena câți-va deputați 
au presentat o resoluțiune, în care 
guvernul e provocat se rumpă de cu 
vreme contractul vamal-comercial cu Un
garia. Propunerea acesta a fost spri- 
ginită de întrăga cameră, și minis
trul de comerciu Glanz a d>e: 
dâcă nu va insbuti a asigura pe de-, 
plin interesele austriace, atunci gu
vernul se va folosi de dreptul de-a rumpe 
pactul cu Ungaria.

Reforma alegerilor în Austria. Gu
vernul de adi din Viena pregătesce 
o mare și binefăcătore reformă pen
tru viâța și desvoltarea politică a 
Austriei. Ministrul-președinte Badeni 
a așternut dietei imperiale din Viena 
un proiect de lege, care prevede 
înmulțirea deputaților parlamentului 
central cu 72 de deputați, aleși de 
popor. Spre scopul acesta se va for
ma o nouă classă de alegeri, său 
un așa numit al 5-lea colegiu electo
ral. In vorbirea cu care ministrul 
Badeni a depus pe masa dietei din 
Viena acest proiect, el a (ți3 res- 
tringerea dreptului de alegere trebue se 
înceteze în mesura, în care se desvdltă 
conștiința de cetățen de stat în straturile 
largi ale poporului. Vorbirea ministru - 
lui-președinte austriac a fost primită 
cu bucuriă de tote partidele.

0 scrisore a d-lui Urechiă. D-l V. A. 
Urechiă, președintele Ligei culturale, a aflat 
de bine să adreseze cătră foia ungurescă 
.nMagyarorszâg<l o scrisâre, în care spune, 
că nu-i adevărat ceea-ce a scris aeestă 
foiă, că Liga ar fi luat hotărîrea de-a păr
tini pe Dr. I. Bațiu contra lui Brote și a 
lui Albim „martirii" fugiți dincolo de munți. 
D-l Urechiă spune în scrisorea sa, că nu se 
păte amesteca în trebile politice ale Bomânilor 
din Ungaria, și prin urmare nici în certele 
dela Sibiiu. Mai (jice d-l Urechiă, că Liga 
n’a fost nicl-odată irrcdentistă, nici n’a vi
sat de-o Daco-Bomâniă, nici a dorit vre-o- 
dată slăbirea statului unguresc. La sfîrșit 
d-l Urechiă spune, că guvernul de adi din 
Țâra românesoă, și în deosebi ministrul 
președinte Sturdza n’ar suferi nici odată în 
Bomânia o mișcare, ce s’ar împotrivi inte

reselor legale ale țărilor vecine; apoi în
cheie c^ioAnd, că în ajunul mileniului un
guresc ar fi timpul, ca gazetele din Buda
pesta să se porte mai puțin dușmănos față 
cu Liga româna, căci d-sa (d-l Urechiă) 
este și adi de credință, că „u de lipsă ali
anța Ungariei cu Bomânii, ca să avem un 
eveniment comunu.

In bisericile catolice din Constan- 
tinopol s’a cetit Dumineca trecută o 
pastorală privitor la împreunarea bi- 
sericei orientale cu cea catolică. îm
prejurarea acesta a produs mare 
consternațiă în cercurile patnarcha- 
tului ecumenic, și este probabil, că 
patriarchatul încă va răspunde cu o 
pastorală.

Evenimentele din Bulgaria. Ochii 
Europei întregi sunt îndreptați adi 
asupia Bulgariei și a marei întorsă
turi, ce a luat’o politica acestui prin, 
cipat din Balcani în timpul din urmă- 
Mai ales botezul moștenitorului de 
tron bulgar Boris este, care face se 
vorbescă lumea așa de mult despre 
Bulgaria. Botezul acesta, care s’a 
săvârșit după ritul ortodox, s’a întâm
plat în 14 Februarie n. cu mare 
pompă în Sofia, capitala bulgară. 
Nănașul micului moștenitor a fost 
Țarul Rusiei, representat de gene
ralul rus Golonitschew. Liturghia a 
făcut’o Exarcul bulgar încunjurat de 
14 vlădici și de număroși preoți. 
Prințul Boris, îmbrăcat în alb, a 
fost primit în biserică de miniștri și 
dus pe tron de îngrijitorea sa. Ce
remoniile obicinuite au fost îndepli
nite de exarcul, care a miruit și cu
minecat pe prinț, apoi a fost dus 
afară din biserică. In momentul acesta 
s’a descărcat o salvă de 52 tunuri 
și miile de popor aclamau pe prin
cipe și pe tatăl său Ferdinand. — 
De-odată cu botezul prințului Boris 
Bulgaria a întrat într’o nouă stare 
politică. împrejurarea, că Țarul Ru
siei a primit să fiă nașul moștenito
rului tronului bulgar, a îmbucurat 
forte mult pe Bulgari. Bucuria aces
tora e și mai mare acum, după-ce 
tbte puterile europene au declarat, 
la propunerea Turciei, că recunosc 
pe prințul Ferdinand ca domnitor al 
Bulgariei. O scire telegrafică din Viena 
merge și mai departe și cjice, că 
principele Ferdinand a făcut pași la 
guvernele marilor puteri, ca Bulga
ria se fia proclamată de regat. — Ori 
ce se spune dintr’o parte și din alta, 
fapt este, că Rusia și-a pus acum 
binișor piciorul în Peninsula-balca- 
nică și calea ei spre Constantinopol 
îi este cât se pbte de bine pregă
tită. Vom vede, ce va aduce viito
rul apropiat.

Cuventul eliberaților.
Condamnații în procesul Memorandu

lui, după-ce au fost grațiațl de Majestatea 
Sa, au hotărît să-și arate într’un „manifest" 
ceea ce simt și ceea oe gândeso după eli
berare. S’au ivit însă mai multe piedeol, și 
în urmă, precum soim, au isbucnit oertele 
dela „Tribuna". Ast-fel s’a tot amânat lu
crul, pănă ce în săptămâna trecută, 7 din
tre cei grațiațl au publioat aoel manifest.

*
Manifestul reamintesce cele ce le-a 

pretins poporul român la marea adunare 
din Blașiu în 1848; arată apoi, cum 
la 1881 marea conferență a Români
lor din Transilvania și Ungaria a intro
dus lupta, ce se urmâză și astăcjl. Vor
besce apoi de ducerea Memorandului la 
Viena și de urmările, ce le-a avut aoest 
pas, pănă ce comitetul partidului național 
a ajuns pe banoa acusaților înaintea Curții 
cu jurați din Clușiu. Spune, cum au pro
testat membrii comitetului atunci în contra 
acestui proces, precum și contra asupnrei, 
ce i-a dat nascere. Dâr, cjiae, stăpânirea a 
rămas surdă și nesimțitâre față de aceste 
protestări. Urmarea a fost condamnarea 
și terîrea în temniță a celor acusațl.

Grațiarea, <jic eliberații, ei n’au ce- 
rut’o și li-se îufățișâză ca o faptă prove
nită din simțul de dreptate al Majestății 
Sale, și se întrâbă, dâcă guvernul ungu- 
reso va sci se înțelâgă pe domnitor și să 
se insufle și el de simțul dreptății?

Poporul român așteptă și cere să i-se 
împlinesoă dreptele lui pretensiunl, cjio eli
berații, și apoi arătă, că ei cu dragă inimă 
au adus jertfele, ce li-s’au cerut, stând în 
închisore, și că și în viitor își vor împlini 
datorințele față cu causa națională. Sfirșeso 
apoi asigurând, că vor sta pe temeiul pro
gramului național dela 1881, și că în totă 
mișcarea lor vor fi conduși de sfințenia 
drepturilor poporului român.

Acest manifest e subscris de d-nii 
Dr. I. Bațiu, G. Pop de Băsesci, I. Coro- 
ianu, Dr. T. Hfihali, R. Patița, G. Domide 
și P. Barbu.

Șâse dintre ceilalți membri, cari au 
fost întemnițați, n’au subsoris manifestul. 
Trei dintre aceștia: N. Cristea, Comșia și 
Dr. Baroianu și-au dat dimisia din comitet, 
er ceilalți trei: Dr. Lucaoiu, Veliciu și P. 
Suoiu nu l’au subsoris.

Intriga dușmanilor.
Era lucru fireso, ca Ungurii să se bu

cure de oertele iscate între ai noștri. Le 
place să scrie despre ele și să spună, că 
s’a făcut desbinare între fruntașii Româ
nilor.

Dușmanul e dușman și nu e mirare, 
deoă se bucură când vede semne de neîn
țelegere și de desbinare în tabăra Româ
nilor. Dâr lucrul naibii este, oă tot Ro
mâni sunt acei păcătoși, oari nutresc in
triga dușmană prin .tot felul de soiri și

„D’apoi bine, că i-a dat Dumnezeu 
îmi pare bme ca și când eu i-așl fi 
găsit; fi pe pace, nime n’a auȚi din 
gura mea legănat cuvânt despre acei 
bani."

De aci merse muerea la o cu
mătră, apoi la alta, dup’aceea la o 
vecină și er la alta, pănă în urmă 
scia satul jumătate; ba, acele ca 
muerile, mai aveau și ele câte-o nă- 
nașă, o cumătră două și câte-va ve
cine bune, — că vecinul de aprope 
e mai bun decât neamul de departe 
— șj — ele încă mai lățiră vestea, 
pănă în urmă sciu satul tot, că cu- 
tarele a aflat o căldare de bani și-i 
îngropată în casă sub pat. ■

Vestea merse din gură ’n gură 
pănă la primarul și la notarul, er 
aceștia, vrând să se îmbuneze, du
seră vestea pănă la domnul solgă- 
birău. Solgăbirăul era voios, când 
audi de asta, că-și gândi numai de 
cât decă-i drept, atunci partea cea 
mai mare va fi a mea. Deci porunci nu
mai decât se mergă omul acela la el.

Cum căpătă omul porunca, nu
mai decât se nădăi de ce i chiămat, 
deci își trimise muerea de acasă, te 
miri cu ce podoimă, pănă la un fin 
în capul satului, și el pân’atuncl des- 
gropă căldarea și o duse în grădină, 
unde o astupă se nu scie nime de 
ea, apoi asemănă pământul sub pat, 
se nu se cunbscă, că ar fi âmblat 
la comoră. Muierea nu scia nimic.

A doua Ț merse în oraș, la 
domnul solgăbireu, că de nu mergea, 
îl duceau jurații satului, ori cei cu 
pene-n pălărie ca pe un făcător de 
rele. Ajungând acolo, domnul sclgă- 
birău numai decât îl întrebă de 
unde, și cu ce treburi umblă pe la el ? 
Er omul 11 spune că uite a căpătat 
poruncă din gura primarului.

— „Așa? Adecă tu ești omul 
care a aflat o căldare cu bani?

— „Eu n’am aflat, domnule 
solgăbirău nici o căldare cu bani".

— „Ba ai aflat, că chiar muerea 
ta a spus la muierea cutare și. cu
tare".

— „Bine ar fi fost, să fi aflat, 
că atunci măcar atâta folos avâm, 
că ’mi duceam muierea în casa 
smintiților, că-i nebună, săraca, nu 
scie ce vorbesce, der n’am aflat“.

— „Așa? Las’o c’oiu vede eu. 
Poți merge, der vai de pielea ta 
de ai mințit! Mai bine gândesee-te 
și spune adevărul, nu me face se es 
eu la fața locului!"

— „Ba chiar vreu, domnule 
solgăbireu, să vii la fața locului, să 
vefli cum o duc eu cu biata muiere, 
decând i-a luat DumneȚeu mintea".

— „Poți merge, aȚi n’am vreme 
să es, der mâne să fi acasă și tu și 
muierea!

Dela solgăbirău omul merse ață 
la sfârnărițele, cari vând covrigi, și 
cârnați și alune și nuci și mere și 
alte nimicuri, și își cumpără de-’și 
umplu desagii de covrigi și de 
cârnați, de mere, pere, nuci și alune, 
apoi merse acasă.

Muierea cum îl vec]u îi eși inainte 
la portă: Ce veste i pe la oraș ? 

Ce-mi aduci în desagi? Er omul se 
făcea că-i spăimântat și-i cjiae: „Hai 
repede, că-i reu. Domnul solgăbireu 
a nebunit se bate cu fișpanul, i-a 
și scos un ochiu. Apoi plouă, vai de 
păcatele nostre, plbuă tot covrigi 
și cârnați și mere și pere și nuci 
și alune. Apoi, ...oh, vai de sufletul 
nostru, cu ploia de odată vin nisce 
paseri mari de fier cu ciocul de oțel 
și tot mănâncă ce află, bmeni, do- 
bitbce,.. strică case, pustiesc hotară 
întregi...

Muerea îngălbeni, când aucji des
pre așa grozăvenii, apoi începu: 
„Vai de mine și de mine, de-a fi se 
vină și p’aiel, unde amarul meu m’oifi 
sci ascunde?"

— „De venit, de bună sâmă 
vin, der nu te teme, a3cunde-te colo 
sub bute în curte, hai bagă-te sub 
ea și eu voiu pune o petră pe fun
dul ei, se nu dee de tine, se te mă
nânce, că de mi-8e mai întâmplă și 
una ca asta sâ te mănânce, veci pu- 
rure vecinică nu me mai însor, că 
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faime, mai mult mincinâse, ce le împărtă
șesc foilor ungureBCI.

Acum de-o vreme, una din aceste 
foi, „Budapest! Hirlap44, și-a câștigat un 
spion chiar și aici în Brașov, care sorie 
câte și mai câte despre neBdrăvanele pla
nuri ale dmenilor vrajbei și ai desbinărei.

Intr’n corespondență din Brașov dela 
16 1. c. a numitei foi se spune, că pacea 
cârpită din sinul comitetului dela Sibiiunu 
va dăinui; se spune, că Vasile Mangra, 
Russu-Șirianu și Bogdan-Duică nu voeso 
pace și nu vor depune arma, fiind deciși a 
se răsboi mai departe cu Dr. Rațiu și cu 
comitetul. Se spune, că neavend acuma o 
foiă propriă, s’au concentrat de-ooamdate 
toți la „Revista Orăștiei44, oare le publică 
deolarațiunile. Dâr „Revista Orăștiei44 e nu
mai organ provisoric al partidei Ini Brote- 
SlavicI, căci voesc să înființeze aici în Bra
șov o foiă mai mare politică „sub patrona- 
giul bancherului Diamandi Manole și a 
fabricantului de petroleu Ghiță Popp“. 
Banii se cjice, i-ar da cea niai mare 
parte nisoe institute dela BuourescI, ce 
stau sub înrîurința d-lui Sturdza eto. eto.

Mai cetim în acea corespondență, că 
„Tribuna44 ar fi pe ducă, căci n’ar mai fi 
sprijinită, și că Slavici a scris o broșură, 
în care lovesce în Dr. Rațiu, despre oare 
dice, că a devenit necredincios causei na
ționale și că n’ar fi, decât o unăltă în mâna 
partidei conservators din România eto.

In alt număr, de Joi, al lui „Bud. 
Hirl.“ același corespondent din Brașov vor- 
besoe despre manifestul de mai sus și 
scie să înșire cu multă esactitate pe toți 
acei membri ai comitetului, cari nu l’au 
subscris, dâr cu intențiune amestecă pe oei 
ce au fost întemnițați cu cei ce n’au fost 
întemnițați, deși manifestul a fost dat nu
mai de cei dintâi. Scrie, că câta lui Brote- 
Albini e convinsă, că acest manifest va 
provoca o nouă luptă, care se va sferși cu 
căderea, totală a lui Rațiu, și că în curând 
se va ridica steua lui Luoaciu, oare va 
oonduce politica națională română așa, cum 
o poftesce d-1 Sturdza etc. etc.

Primind astfel de informațiunl, cum 
nu s’ar bucura foile ungurescl, că între 
Români nu mai e unire. Trist și dureros 
însă este, că precum se vede, tot dela in- 
triganțl și meșteri de vrajbă români le 
primesc în cea mai mare parte, căci de 
unde ar sci altcum foile unguresol să în
șire atâtea amănunte despre cele ce se 
se petrec și le-ar intenționa unii și alții.

Un raport.
Publicăm aci un estras din ra

portul, pe care agentura din Fel- 
diâra l’a adresat comitetului din Bra
șov al Asociațiunei în causa primei 
biblioteci ambulante, înființate îna
inte de asta cu o lună. Etă-1:

Onorat Comitet!
Cu plăcere voiu a vă aduce la cu- 

noscință, că biblioteca este așa de tare 

căutată, încât nu numai că nu se află nici
odată măcar o carte în dulap, ci nu sunt 
de ajuns cărțile, câte se cer în tote dilele.

Poporul nostru asțăcjl duce o viâță cu 
totul altfel ca înainte, căci în loc ca să se 
adune sările. Duminecile și sărbătorile pe 
la cârcir<ie, să > >a .a vinars, să se certe 
și să vorbâscă de ’ău pe unul și pe altul, 
său să petrâcă întru făcând nimica, astăcjl 
cetesc cu mare nlăcere din cărți, cei bă
trâni, oarl nu sc,.u ceti, se duc pe la oei 
mai tineri și ascultă, ba îi rogă să cetâscă 
mai tare, ca să audă și ei.

AstădI aucjl pe omenii noștri mergând 
pe drum, în pădure, ori în câmp povestind 
unul cu altul întâmplări din trecut și po
vestiri frumose, despre cari înainte nici 
idee nu aveau. De multe-orl am audit 
chiar pe școlari povestind doi câte doi 
despre cele ce au cetit în cartea, ce a 
adus’o tatăl lor din blibiotecă. In scurte 
cuvinte, acestă bibliotecă pentru poporul 
nostru este o lumină, o redeșteptare, o 
binefacere îndecită.

Mai departe, On. Comitet, îmi țin de 
strînsă datorință a vă aduce la cunoscință, 
că ieri, în 3 (15) Februarie pe la orele 11 
a. m. mă provocă d-1 paroch Iosif Micii, pe 
când eu mă aflam acasă, ca să descui can
celaria și să arăt biblioteca. La moment 
îmi iau cheia și mă duc la cancelaria efo
riei, unde am aflat pe d-1 protopretor 
însoțit de judele comunal, cari mă pro- 
vocară, să le arăt biblioteca ambulantă.

I-am introdus în cancelaria și li-am 
deschis dulapul bibliotecei, în care însă nu 
se afla nici o carte. D-1 protopretor m’a 
întrebat, că. unde sunt cărțile, âr eu i-am 
răspuns, că sunt împărțite între popor. Mă 
întrâbă, că este catalog despre acele cărți ? 
Eu i-am arătat catalogul, pe care m’a rugat 
să ’i-l iau în copie din literă.în literă îm
preună ou instrucțiunile, ce se află în el, 
și apoi să ’i-l duc în cancelaria. I-am dat 
și statutele Asociațiunei, atrăgendu-i aten
țiunea, că acelea sunt întărite de regim. 
Apoi ou cuvintele că: „acesta este lucru 
frumos, că se r&spăndesce lumină in poporu, 
d-1 protopretor s’a depărtat.

Eu am luat apoi catalogul în copiă și 
pe la 4 ore p. m. l’am dus în cancelaria 
d-lui protopretor, care mi-a mai cerut să-i 
traduc unele cuvinte din instrucțiunile pri- 
vitore la administrarea bibliotecei, m’a 
întrebat ce însemneză cuvintele: prosă, 
versuri, minciuni, legende și altele, pe cari 
dânsul nu le înțelegea, âr după ce eu ’i- 
le-am tradus, dânsul a declarat, că nu află 
nimica ce-ar fi contrar statului și dise, că în 
acest înțeles va face și raportul cătră mi
nistrul. D-1 protopretor îșl esprimâ tot-odată 
darința, că aoest sistem de biblioteci ar fi 
de recomandat și între Sași și alte națio
nalități.

Fcldidra, 4 (16) Febr. 1896.
Cu deosebită stimă

Ștefan Taus, 
învăț, primar, ca bibliotecar.

MAI NOU.
Budapesta, 21 Februarie. In șe 

dința de mâne a camerei ungare, 
deputatul Ludovic Meszleuyi va in
terpela peministrul-președinte Banffy, 
că ce sume a luat guvernul, pentru dife
ritele distincțiuri nobilitare, și spre ce 
scop le-a întrebuințat pe acelea?

Colonia, 21 Februarie, țfiarul 
„Kolnische Zeitung“ primesce dela 
corespondentul seu din Petersburg 
soirea, că în cercurile politice de 
acolo se susține în modul cel mai 
positiv, că principele Ferdinand al 
Bulgariei, când și-a luat rămas bun 
dela generalul Golenischeff, i-a comu
nicat acestuia hotărîrea sa de a trece, 
asemenea fiului seu Boris la religiunea 
ortodoxă.

BucurescT, 21 Februarie. Aci s’au 
lățit faime despre retragerea ministru
lui de resboiu, general Budișteanu și se 
afirmă, că motivul retragerei ar fi 
nemulțămirile, ce s’ar fi ivit în ar
mată față cu diferite disposițiunî ale 
ministrului, precum și față cu pro
iectul seu de lege privitor la posi- 
ția oficerilor. D-1 general Budișteanu 
a fost primit alaltăerl în audiență 
mai lungă de cătră M. S. B>egele; 
după audiență d sa s’a dus la d-1 
Sturdza, cu care s’a întreținut aprâpe 
o âră.

— 10 (22) Februarie.

„Victimele44 pădurilor grănițeresci 
năseudene. înainte cu câțl-va ani banoele 
maghiare din Clușiu au înființat o socie
tate pe aoții pentru esploatarea pădurilor 
comunelor grănițărescl din comitatul Bis- 
trița-Năsâud. N’au putut ajunge însă la li
manul dorit de ele, ci au fost silite s6 vândă 
statului întreprinderea, cu o pierdere de un 
milion florenl. Statul la rândul sâu a vândut 
afaoerea cu pierderea a 700.000 fi. unui 
anumit Iosif Hirschler, care acum a dat 
faliment, dâr așa, că pe sine s’a asigurat și 
de pe pielea lui nu se pote lua nici un 
oreițar. Se vorbesce, că statul deja din nou 
a întrat în pertractări ou o altă firmă din 
Budapesta, care sâ ia asuprașl afaoerea. Se 
vede, că în pădurile năsâudene zace un 
blăstâm pentru ori-ce intreprincjStor „ne- 
român“. De când statul s’a amestecat mai 
adânc în afacerile acelor păduri, și guver
nul ungar a decorat pe faimosul loan Cio
can >-.u ordinul „Francisc Iosif44 ca recu- 
noscință pentru meritele cășt gate pe tere
nul „regulăreiu acelor păduri, se vede, că 
n ci o întreprindere negustorâscă, oare 
tinde la „esploatarea totală14 a pădurilor, 
nu reușesoe. Măcar de-ar da faliment încă 
vr’o câțl-va întreprinzători perciunați, ca 
în fine și guvernul sS se convingă, cât de 
sovmp și amar se plătesce intențiunea de-a 

ruina și neferioi un ținut întreg, sub masca, 
că „ai voi să-i regulezi pădurile!44

—o —
La bursa din Bndapesta au început 

din nou a scădâ fârte tare hârtiile de va- 
lore și mai ales hârtiile societăților pe acții 
pentru fabricarea de papir. Se pare, că din 
nou amenință desastrele financiare din luna 
lui Deoemvre.

— o—
Probarea sigurității unei casse. După 

oum amintiserăm și alaltă-erl, conducerea 
filialei din Brașov a banoei „Albina44 a în
credințat înainte cu câte-va luni firma S. 
I. Arnheim, mecanic de curte în Berlin, cu 
construirea unei oasse panțerate și sigură 
de spargeri. Cassa a sosit înainte ou câte
va <Șile în Brașov, și conform condițiunilor 
stipulate înainte, erl s’a făcut proba des
pre siguritatea ei în fața unui notar publio 
și a representantului firmei Arnheim, de 
cătră doi âmenl esperțl, dintre cari unul a 
fost Gustav Moess, fabricant de casse din 
Sibiiu, — pentru ca sâ se. constate, că va 
resista, sâu nu cassa unei probe de spar
gere? Intre condițiunile de oumpărare, 
adecă, era espres prevăzut, că cassa nici 
de cum să nu potă fi spartă în timp de 48 
6re. Proba s’a început erl la 9 ore a. m- 
fiind de față un publio număros. Deja în 
timp de 2‘/4 de bre îi suooese d-lui Moess 
a sfredeli în placa de sus a oassei o gaură 
de 48 mm. de afund și 12 mm. în oalibru, 
âr după amâZl se sfredeli în timp de l’/4 
oră în spatele oassei o gaură de 25 mili
metri afundă și 17 mm. in oalibru. După 
ce se m<-i constată . și aceea, oă oassa 
nu e panțerată, adeoă nu eobdusăou oțel, 
oum fusese stipulat, oi era obdusă cu fier, 
și după-oe se calcula preois, că o astfel 
de oassă se pâte sparge și deschide sigur 
în 6—8 bre, representantul firmei Arnheim 
deolarâ, oă din greșâlă s’a espedat o cassă 
falsă și nu aceea comandată de filiala „Al
bina44 și tot odată se obligă, oă va duce 
pe spesele sale oassa de fier îndărăt la Ber
lin, și va lifera „Albinei44 o altă cassă ve
ritabilă panțerată, care va- corăspunde tu
turor condițiunilor stipulate.

—o—
La ședința festivă a studenților ro

mâni din loc, ce se va țină mâne la 5 bre 
p. m., sunt rugați a lua parte și acei Ro
mâni, oarl din erore nu vor fi primit in
vitări.

—o —
Nenorocire. Se soie, oă de sub delul 

Sprenghiului din Brașovul-vechiu se sparge 
ae mult timp piatră pentru așternerea dru
murilor comunale. Astfel s’au format sub 
del găuri mari, așa oă de multe-orl s’a 
dărâmat piatra, omorînd pe lucrătorii, cari 
se aflau sub del. Așa s’a întâmplat o ne- 
norooire și în Zilei® acestea, când, duoân- 
du-se servitorul văduvei Elena Voiou cu 
carul, ca să încarce piatră, carul a lunecat 
în adâncime, împreună cu 2 cai, cari ee sdro- 
biră cu desăvârșire. Servitorul se mântui 
de pericul sărind repede pe un sao cu fân.

sciu, că odor de muiere ca tine nu 
aflu44.

Și băgă omul muierea sub bute, 
er pe fundul boții puse o petră mare 
lată ca fundul buții și pe petră puse 
grăunțe, apoi chiămă găinile. Acele, 
vecjl bine, se urcară pe bute și cioc
niră după grăunțe și făcea cocoșul 
un tălălău, ca cocoșii. Er pe muierea 
de sub bute gândiai, că tdte bâlele 
vor apuca-o, așa se înfrică, când 
auc|i holca ce o făcea cocoșul cu 
găinile, că ea credea, că acele-s pa
serile cele de fier cu cioc de oțel. 
Făcea cruci, biata muiere, Z’cea la 
rugăciuni să o ferescă Dumnezeu se 
nu dee de ea paserile acele. Numai 
cu ochii închiși sta, nu și ar fi des
chis ochii, se-i fi dat tot bunul pă
mântului.

Bărbatul merse cu desagii la 
șură și p’acolo împrăștia nuci, alune, 
mere, pere, covrigi și cârnați, apoi 
veni și-și slobocji muierea din ariștea 
de sub bute.

— „Nu te-au mâncat?44 întrebă 

omul, făcându-se a fi tare îngrijat și 
supărat.

— „Nu, DumneZeu să-ți dee 
bine și sănătate, nu m'au mâncat, 
der de nu puneai pătra pe bute, nu 
mă mai aveai, că le audiam cum 
ciocăneau, de gândeai, că amu — 
amu o se spargă petra44.

— „D’apoi bine, c’ai scăpat, că 
amu le-a adus mama huciului, der 
hai să vedem prin grădină nu ni-au 
făcut ceva pagubă ? Și întrară în 
grădină pe la șură, adecă acolo câr
nați, covrigi, nuci, alune, mere și 
pere, aruncate prin erbă.

— „Aha!44 Z’80 muierea, și pe 
aci a ploat bunătăți d’astea și hă- 
ramurile de pasări n’au dat de tote, 
să le culâgă.

— „DacăZi dâră s’au și săturat 
cum au cules de prin ogrăZi și de 
pe drum!“

Și adună muierea la covrigi și 
la cârnați și se îndopă de gândiai, 
că îndâpă o gâscă.

Câte-va Zii0 după aceea numai 

veZură, că se opresce o trăsură îna
intea lor, er în trăsură câțl-va domni. 
— Era domnul solgăbirău, încă cu 
unul și cunotareșul; primarul venia 
înapoia căruții cu pălăria ’n mână. 
Domnii se coborîră jos din căruță 
și întrară în casă, unde erau Omenii 
noștri îngândurați, ca și când cad 
pe casa omului domni din senin.

— „Asta-ți e muierea, omule?44 
întrebă domnul solgăbirău.

— „Asta, domnule, se fiă cu 
iertare44.

— „Asta-i, primarule?44
— „Asta, se fiă cu iertare!44
— „Tu, muiere, ai să spui drept 

tot ce te-oiâ întreba, că de nu, vai 
și amar de Zd0^0 tale!44

Muierea se înspăimântă și prinse 
a plânge.

— „AuZî, Z’se solgăbirăul, nu 
mi-te boci, ci răspunde-mi ce te-oiu 
întreba: „Aflat’o bărbatul tău bani ?(t

— „Aflat, domnule, să fiă cu 
iertare44.

— „Unde i-ați pus?... Dâr spune 

numai adevărul, că nime nu-ți face 
nimic, nici nu vi-i ia nime44...

— „I-am pus colo în grâpa ceea 
sub pat“.

— „Bine! Primarule, sapă numai 
decât se vedem!44

Și ceru primarul o sapă dela 
om și sapă cât fu pe sub pat, der 
nu află decât bolovani și pământ.

Și se necăji domnul solgăbirău 
și se răsti una la muiere:

— „Tu, muiere, nu ne face ne
buni, spune drept aflat’ați bani și 
unde i-ați pus?44

— „Nu mințesc, domnule, am 
aflat o căldare de bani și am as- 
cuns’o colo sub pat, unde a scor
monit jupanul primar, pote că dâră 
dracul a tras’o în fundul pământului 
că noi acolo am fost pus’o44.

— „Gând?44
— „D’apoi atunci sci... când... 

adecă pănă a nu veni pasările cele 
de fier cu cioc de oțel.

— „Când, tu muiere?44
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Faina română. România a luat un 
avânt mare în cei din urmă ani. Piețele 
din Constantinopol și Asia mică suut deja 
oucerite de făină română; ele însă nu 
ajung, căci produoțiunea devine din ce în 
ce mai mare. Avein acum prilegiu favora
bil sorie „Cooperatorul român**, ca să cu
cerim piețele din Grecia și Englitera. In 
streinătate și mai ales în Englitera și Bel
gia, făina română este preferită oelor ame
ricane și rusesol din causă, că mult e mai 
gelatinosă decât celelalte. Morile din Buda
pesta, cari oonsumă anual o mare cantitate 
de grâne române, numai cu făina română 
au isbutut să-și asigure piețele mai sus 
oitate și să realiseză câștiguri mari. Morile 
unguresel au redus însă producțiunea lor, 
din causa unei învoiri încheiate între gu
vernul ungar și cel austriac în ce privesoe 
grânele române, — și Budapesta este pe 
cale de a perde debușeurile sale din En
glitera și Belgia.

—o —
0 catastrofă îngrozitore s’a întâmplat 

Zilele trecute în orașul lohannesburg din 
republica Transvaal în Sudul Africei, des
pre care oraș s’a vorbit mult mai săptă
mânile treoute, când se întâmplase atacul 
Boerilor cu bandele englese sub conduce
rea lui Iame8son. In partea de oraș, adecă, 
locuită mai totă de omeni săraci, s’a înoăr- 
cat dinamită pe opt cară. Din nebăgare de 
sâmă însă dinamita de pe un car esplodâ 
și făou să esplodeze și cea de pe carăle 
celelalte. Se făou o detunătură înfricoșată 
și dinamita nimioi tote edifioiile dimprejur 
și făou în pământ o gaură de 30 urme. 
După esplosiune alergară din tdte părților 
omeni pentru de-a vede locul nenorooirei. 
Pănă aoum s’au putut afla 40 de cadravre 
omenescl, în oea mai mare parte însă rupte 
și sfârtioate, înoât de abia se pot cunosoe, 
300 de omeni zac greu răniți prin spitale 
și mulțl dintre dânșii deja au și murit.

Nenorocire cu petroleu. Deși s’au 
întâmplat fbrte multe nenorociri pănă acum 
din causa pretroleului, totu-șl bmenii niol 
aoum nu umblă cu destulă băgare de sâmă 
cu acestă fluiditate periouldsă. Un astfel de 
cas de nenorocire s’a întâmplat cjilelo aces
tea în Brașov, O servităre voind să facă 
foo, ca să se aprindă mai iute lemnele a 
vărsat pe ele petroleu dintr’o sticlă. Petro
led din stiolă a esplodat și a umplut pe 
nenorocita fată pe haine. Servitorea îns
păimântată alerga cât-va timp prin odaie 
și pe urmă sări afară în curte pe terestră. 
Aci focul fiind ajutat și de vânt, hainele 
de pe nefericita fată au început' a arde cu 
flaoărl. Omenii din apropiere au sărit în 
ajutorul fetei și au stins fooul, oare însă 
i-a causat grele rane.

Congregațiunea comitatului Făgăraș.
— Febr. 1896.

Aprope ca întotdeuna, așa și aoum, 
Românii din oomitatul Făgărașului au ra

portat în ședința din 18 1. o. a comitatului 
o „învingere morală* cum numai ei sciu 
raporta, ilustrându-se prin două momente 
însemnate, și anume: 1) Prin lipsa aprope 
totală a membrilor; 2) Prin aceea, că pu
ținii, cari au luat parte, erau ou totului 
tot neorientați asupra ținutei, ce trebuia 
s’o ia la des batere.

Astăcjl lupta românâsoă, firesoe numai 
în trăsuri generale, are lipsă de puteri de 
oonducere, de orientare, — ou alte ouvin'e 
o desorganisare formală.

Starea acesta, atât de desolată s’a ob
servat la punctul 1 și 2 din program. Ve
nind oestiunea despre formarea unui ban- 
deriu, care să represente comitatul la mi
leniu și votarea unei sume, mi-se pare de 
3600 fl. seu 4000 (nu se prea amintea 
suma), d-1 Dr. Iancu Mețianu propune, „ca 
suma preliminată să nu se voteze, și la 
banderiu comitatul să nu ia parte, arătând 
că Românii din acest comitat, atât din 
motive politice, cât și naționale, precum și 
materiale nu pot primi propunerea oomi- 
siunei permanente.

In oontra aoestei propuneri s’a sculat 
vioeșpanul, care confundându-se în teorii 
despre stat, <jlce '■ că Românii nu ca na
ționalitate, oi ca factor politio în stat sunt 
datori a lua parte, căci alt-cum ar dovedi, 
că Sunt necredincioși față de domnitorul 
nostru apostolic.

Preotul săsesc Fleischer ține să facă 
unele enunciațiunl tare caracteristice în 
numele Sașilor săi, și privind peBte umeri 
la ortacii săi Români, cari nu țin la „ban- 
deriul mileniului proiectat1*, arată, că se 
simte forte fericit, când pote iubila pentru 
aoâstă serbare politioă, și mulțămesoe iui 
Dumne4eu, că nu-i păcătos ca și alții, bu- 
nădră cum suntem noi.

Aoum e acum, — „parluriunt monies 
ei nascitur ridiculus mus*. D-1 advocat Be- 
nedek, ținendu-ne o școlă escelentă despre 
patriotism politic, într’o vorbire lungă, pe 
oare o putea și scurta, (der trebuia s’o lun- 
gescă pănă se vor aduna membrii, căol la 
început și ei și noi esoolam prin absență, 
deosebirea a fost numai, că ei au venit, er 
noi am rămas aceiași) cu o durere neîn
frântă se întoroe cătră „iubiții lui frați 
Români* și-i provăcă în numele „lealității*1, 
să nu se despartă de oelelalte poporâ, iso- 
lându-se într’un mod așa „nepolitic*1.

La tote aceste suspiționarl și învi
nuiri, Românii „politici*1, cei cu gura mare, 
au dovedit prin o tăcere profundă, că res
ping ou indignare atributele miserabile, ea 
neleall etc., causa pentru care nu și-au es- 
primat indignarea și prin vorbe, a fost,... 
a fost..., der iârtă-mă, D-le Redactor, că 
nici eu nu știu ce a fost...

Vice-șpanul în numele a 25 membri 
a oerut votare nominală, ca să se soie și 
să se însemne ou numele aoei domni, oarl 
vor vota contra. Au votat pentru propune
rea oomisiunei permanente 68, pentru pro
punerea d-lui Dr. Mețian 22.

Curiositățl! De când cu transformarea 

șodlelor grănițărescî îu școle oomunale, 
s’a transformat și politica românâsoă. Era 
ceva minunat să audl ecoul sonor al vre-o 
câte-va „»gren**-url dăscălescl dela școlele 
grănițărescî, cum reflexul lor încântător să 
reproducea în mii de sunete vibrătâre peste 
capetele „încăpăținaților de Valahi*1.

Un ungur neaoș se sculă îna
inte de votare și ruga pe fișpanul să 
pună oestiunea la vot, debre-ce „pe Ro
mâni nu-i poți capaoita**. Der s’a dovedit 
în urmă, oă u’a avut dreptul, căci și a câș
tigat dela „Valahi11 vre-o patru voturi, în- 
tre cari și a unui proprietar independet din 
Șinca-Vechiă, care dispune de-o avere 
aprope de 40 mii fl., firesoe, oăștigată pe 
holercă. Gurile rele Zio, că acest vot l’a 
dat de dragul dreptului de cârciumănt, 
care la propunerea primăriei comunale i-s’a 
luat, pentru-că a oorotit pa aoolo un Jidov, 
— cel puțin, așa vorbesc mai cu sâmă cei 
bine orientați.

Mi-s’ar pute Z*00) că de oe eu n’am 
luat vorba în congregația la oestiunea ban- 
deriului și a banilor? Der ajunsesem chiar 
când curgea desbaterea. întrebând pe un 
domn de lângă mine, că oe anume se vor- 
besce, — era unul din puținii conducători, 
care a tăcut și el tare minunat, — nu m’a 
învrednicit ou un răspuns, pe semne mi-a dat 
să înțeleg, că de el să nu mă ating. I-am 
și dat pace și, în neorientarea mea, am 
votat cu nu, oăci sciam eu doră, că comi- 
siunea permanentă nu va fi propus ajuto
rarea Românilor săraci, nici înființarea de 
șcble românesc! și altele de acestea, ci 
âcă așa, oâțl-va creițarl, cu cari cei domni 
ou pinteni mergând la Budapesta vor ohe- 
fui strașnio în socotâla acestui oomitat ro
mânesc sărac, care niol pe amploiații săi 
bolnavi n’are cu oe-i ajuta după oerință. 
O t.empora, o mores! Pentru chefuri sunt 
bani, și să mânoe lumea, âr dâcă nu dai 
oând oel lipsit oere, plângi împreună cu el 
și cjicl • n’am.

S’a mai năsout discuția asupra alege
rilor recurate. Venind cașuri, unde fisolgă- 
birăul din mai mulțl ooncurențl a candi
dat numai unul la postul de primar, preo
tul George S. Thomas arătând, că acesta 
nu se unesce ou spiritul legei, propune 
nimicirea alegerilor. I-se răspunde, oă le
gea dă putere discreționară fisolgăbirăului, 
căci și așa legea a ajuns să fiă scrisă nu
mai pa hârtiă, âr poporul nu-șl mai pote 
folosi dreptul său.

Cu acestea ședința s’a închis.
T. d. C.

Mulțămită.
Rodbav, Februarie 1896.

Aflându-mă pentru anul școlar 1895/6 
ca învățător în comuna Rodbav (Nadpatak), 
îndată a trebuit să constat, că Românii 
din acbstă comună sunt norociți prin o 
personă vrednică, eșită din sînul lor, și 
anume cu actualul învățător la schia capit. 

din Brașov, d-1 Candid Mușlea. Etă pe scur 
unele fapte ale d-sale vrednice de imitat.

Curtea scolei din loc fiind de tot des
chisă a fost închisă cu păi an și grătii forte 
solid pe spesele numitului domn. La repa
rarea bisericei, ce e în perspectivă a se 
face, este primul contribuent. Pentru în
vățător resp. scdla din Rodbav, trimite gra
tuit „Gazeta Transilvaniei**.

Acestea fapte și altele, ce nu le-am 
espus, dovedesc îu de ajuns vrednicia aces
tui fiu al comunei Rodbav, care deși de
părtat, nu uită de comuna sa natală. Dum
nezeu să-i răsplătbscă și să-1 țină încă 
mulțl ani cu bine spre a fi pildă și altora 
de iubire și jertfire.

Dimitrie Romanu 
învățător.

Câte va cuvinte despre loterie seu 
Găibenare.

„Nimica nu se pierde mai lesne 
„de cât sănătatea, și cu tote astea 
„ea este avuția cea mai rău păs
trată**.

I

Icterul seu gălbenarea vine dela 
cuvântul elen icteros, în limba ger
mană se numesce: Gelbsucht.

Acestă bolă se cunosce din în- 
gălbenirea pielei preste tot corpul, 
care îngălbenire se întinde și pe al- 
beța ochilor și pănă pe unghiile de
getelor. La unii înse este de o co- 
lbre galbenă închisă, bătând în vâ
năt și acesta se numesce găibenare 
negră.

îndată ce se ivesce colorea gal
benă, bolnavul simte în tot corpul 
o slăbiciune generală, urina seu udul 
îi este turbure și de o colbre forte 
galbenă, bătând în roșu, mistuiala 
îi este albiciosă și subțire. Gura este 
în tot-deuna amară, limba galbenă, 
încărcată și cleibsă, n’are poftă de 
mâncare. Are dureri de cap fbrte 
mari, însoțite de amețblă, simte o 
mare greutate însoțită de o slăbi
ciune și ostenelă generală. In tot- 
deuna bolnavul este trist și fbrte 
nervos, încât nu se mulțămesce cu 
nimica, tot ce face, ’i se pare râu ; 
este fbrte nemulțămit, chiar față cu 
sine însu-șl.

Căușele, cari produc gălbenarea, 
sunt fbrte multe, der noi aici vom 
specifica numai pe cele mai de că
petenia.

In general, ea provine dintr’o 
bălă a ficatului, care se nasce din 
causa unei turburărl mari, cum ar 
fi: o întristare seu o bucuriă prea 
mare, o recelă prea mare, când sto
macul este mult timp constipat (în
cuiat), când cine va are prea mult

— „Scii, atunci, când a plouat 
tot covrigi și cârnațl44.

Ce-i de față rîdeau cu hohot, 
omul sta smerit și zimbia clătind 
din cap, muierea prinse a plâDge 
ștergendu-și lacremile cu cornul nă- 
frămii, er domnul solgăbireu grăi 
restit:

— „Răspunde mai limpede, ca 
să te pricep, când a aflat bărbatul 
tău banii?41

— „D’apoi... atunci... se fiă cu 
iertare, când îuebunise domnul sol- 
găbireu de s’a bătut cu fișpanul și 
i-a scos un ochiâ“.

Omenii înlemniră, ea plângea, 
er domnul solgăbireu atât se înfuriâ 
de vorbele aceste, încât dând cu pi
ciorul în pământ sbieră restit: Destul, 
taci, acum ved, că ești nebună, der 
primarul cu notarul sunt și mai ne
buni, că me nebunesc pe mine se 
cred vorbele unei nebune !

Așa a scăpat omul cu banii, der 
nici n’a mai spus el muierei, că 
unde-i ține, ci lua din ei când îi 

trebuia și er îi astupa. Omenii din 
sat nu mai credeau, ori ce spunea 
ea, er când vorbiau despre banii ce 
i-a aflat bărbatu-s’o, toți rîdeau și 
întrebau Ore care a fost mai ne
bun: ea, primarul, notarul, ori sol- 
găbireul ?

Beteag, 8 Ian. 1896.
Din popor, scrisă do

I. P. Roteganul.

Cine nu scîe ce-i frica.
— poveste. —

A fost odată un om și acela a avut 
doi ficiori, cel mai mare era un băiat de 
trebă, cuminte și se pricâpă la ori și ce, 
pe când celalalt era un băiat prostalău și 
tate-său nu putea face cu el nimic și toți 
bmenii, cari îl vedeau pe ulițe, dicea despre 
el: „ou nebunul ăsta sciu, că are tată-s’o 
de lucru!* Când avea omul acesta ceva de 
isprăvit și el nu putea, îl Zicea numai fecio
rului celui mai mare și acelea le împlinea 
tote, der se întâmpla de multe ori, că tatăl 
feciorului îl mână undeva noptea, și atunci 

feciorul tot deauna dice cătră tată-său: 
„O tată, mie mi-i frică!** Seu, când sera 
spunea cineva povești la foo cu smei, cu hoți 
cum omorau, feciorul adeseori elicea: „vai, 
cum mi-i de frică !**

Odată stătea și feciorul cel mai tînăr 
de-o parte și asculta la celea ce se vorbeau 
și îi (jis0 tatălui său că el nu scie ce-i 
aceea: „mi-I frică4*, cari vorbe de multe-orl 
le aude el dela mulțl, și că el ar dori, să-l 
învețe cine-va, că ce 9 aceea: „mi-e frică*.

într’o di <jise omul cătră fecioru-s’o 
cel mai tînăr: „aucjl, mâ, tu ești mare și 
tare și trebue să înveți și tu ceva, ca să 
poți trăi și tu în lume, să nu mori de fbme. 
Vedî tu, cum lucră și se năcăjesce frate-t’o, 
er ție nici că-țl pasă**.

— „Ei, tată11, dise băiatul, „eu ași 
voi bucuros se învăț ceva; și dâcă ași putâ 
ași învăța cum să-mi fiă frică, pentru-că 
eu nu pricep chiar de loc, ce-i aceea44.

Fratele cel mai bătrân rîse, când auc]i 
oe vorbesce frate-s’o și gândea: o, Domne, 
ce prostalău e frate meu, din el nu se va 
alege nimic în vibța lui. Tatăl însă ofta și 
(jise băiatului celui mai mic: frica o vei în

văța-o tu, nu te teme, der cu acea nu-i 
pută tu să trăescl.

Nu trecu mult și btă, că vine la ei 
în povești clopotarul din sat și tatăl său 
se jelui clopotarului și-i povesti, că nu scie 
ce să facă cu el, că nu voesce să învețe 
nimic și e un om de nimic. Gândesce-țl 
Zise tatăl „la întrebarea mea, că ore cum 
îșl va câștiga el cu ce să trăbscă, îmi răs
punde, că voesce să învețe a-i fi frică**.

— „Decă nu se pbte alt-fel**, dise 
clopotarul, „atunci frica o pote el învăța 
la mine, adu-1 numai, că ți-1 cioplesc eu**.

Tatăl era voios, și gândea, că totuși 
— băiatul se va mai îndrepta. Ast-fel clopo
tarul luâ pe tinărul băiat în casa sa, și el 
trebuia să tragă clopotele.

După câte-va Zii0 clopotarul scolă pe 
băiatul pela medul nopții și-l mână în 
turnul bisericeii să tragă clopotele. „Vei 
învăța tu acum, nu te teme, ce-i frica**, îșl 
gândi clopotarul și apoi merse pe ascuns 
înaintea feciorului în turnul bisericei. 
Ajungând feciorul la biserică, se sui în 
turn, der când dă se prindă de funia clo
potului btă că pe trepte vede pe cineva, alb 
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timp friguri, fără a-le vindeca, apoi 
din causa unei vieți sedentare, fără 
a pune corpul în mișcare, din slaba 
nutrire a corpului, locuirea în case 
întunecâse și neaerisate, lipsa de apă 
bună și curată, și în fine o rea în
grijire higienică a corpului.

Gălbenarea este de mai multe 
feluri, precum: bilosă, care provine 
din causa diferitelor b61e ale fica
tului; nâgră, spasmodică, ețc.

Hipocrate, părintele medicinei, 
dice: „Omenii gălbenicioșî nu sunt 
spiritoșî, și decă li se va umfla fica
tul, este semn reu. (Aforismele lui 
Hipocrat 318).

Ca mijloc pentru vindecarea aces
tei băle se recomandă doue metode: 
prin regulele igienice și prin cău
tarea cu medicină.

Ce privesce metodul higienic, 
se recomandă a ave o hrană nutri- 
t6re, locuință sănetosă și curată, 
exerciții corporale (gimnastică), a 
face preâmblărî de o 6ră, doue și 
chiar trei pe di în aer curat (la câmp). 
.Se se facă fricțiuni seu spălăturl pe 
corp cu vin alb. Se se facă în t6te 
diminețile spălăturî cu apă rece peste 
tot corpul în modul următor: se se 
ia un lighean cu apă rece, un cear
șaf (lepedeu) de pândă grosă de tort, 
:se spală pe corp cu un burete cu 
apă, se moie cearșaful în apă, se 
stdrce bine și se pune pe corp, se 
■frâcă cu cearșaful pe corp pănă se 
face pielea roșiă. Bolnavul va trebui 
se ducă o viâță fârte regulată.

Ca mâncare se recomandă mai 
mult carne friptă (mușchiQ de vacă), 
oue prâspete cu zamă, se bea lapte 
dulce fiert fbrte mult, și verdețuri 
diferite. Vinul și berea luate în tim
pul mesei sunt bune, căci fac o mis
tuire mai bună. Rachiul (vinarsul), 
rumul și alte spirtose sunt forte vă- 
temătbre și slăbesc corpul, asemenea 
și acri mele sunt vătemătdre. Bolna
vul se facă apoi băi în rîurî der de 
scurtă durată, păzind cu mare stric- 
teță regulele prescrise pentru face
rea băilor; adecă să le facă numai 
în timpul călduros (vara); se nu stea 
în apă mai mult de 15—20 minute, 
și în acest timp trebue se facă 6re- 
carî mișcări, precum a înota seu alte 
eserciții, ce ar ajuta întreținerea tem- 
peraturei corpului. Băile trebue fă
cute între 3—6 6re după amedî, și 
nicl-odată după mâncare seu după 
beutură multă; trebue se trecă un 
timp de cel puțin 3 seu 4 6re între 
masă și bae, ca astfel mistuirea se 
se facă regulat, în cas contrar cau- 
sâză congestiuni la cap și chiar mârte.

Asemenea trebue a se feri de 
arșița sorelui. îndată după eșirea 
din bae, trebue a se șterge bine, a 
se îmbrăca îndată și a face preum

blări potrivite. In fine în orl-ce cas 
trebue ca regulele higienice se fiă 
bine ținute, căci ele sunt un puternic 
sprijin în căutarea bâtelor.

POVEȚE.

Contra tusei. Mijlocul cel mai 
bun, și mai eftin contra tusei este 
sacoul prâspet de lămâe mestecat 
cu miere; acest medicament se ia 
în fiă-care d' după trebuință.

*
Cum se pot delătura petele de 

pe degete, orî de pe mâni? Decă pe 
degete, ori pe mâni se află pete de 
pome, de coji de nucî, orî de coji 
de cartofi, acestea se pot delătura 
mai bine, și mai iute, decă se frecă 
mânile cu suc de lămâe și cu sare.

*
Cum se apără pomii erna în con 

tra iepurilor? Ca iepurii se nu p6tă 
râde 6rna pomii, se ung pe trunchiu 
eu lut frământat în apă, în care a 
fost spălată carne, și cu deosebire, 
în care au fost spălațî pescî.

*
Cum se curăță obiectele aurite? 

Obiectele aurite se curăța astfel: 
se taie o cepă și apoi cu acesta se 
frecă bine obiectele; după doue 
6re mai târziu se șterg cu o spon- 
ghie muiată în apă rece și apoi așa 
se lasă se se usce.

*
Folosirea boraxului la spălatul 

rufelor în locul sodei. Pe un pumn 
de borax se socotesc 40 litre de 
apă fierbinte. Boraxul se bagă în 
apă și apoi se lasă se se topescă. 
Boraxul nu strică rufelor, și prin 
întrebuințarea lui se cruță soponul.

*
Cum se curăță obiectele obduse

CU lac. Pentru de a curăți aceste 
obiecte nu este iertat a folosi sodă 
orî săpun, pentru-că acestea strică, 
tot asemenea strică și apa prea 
caldă. Spre scopul acesta însă, sunt 
de a se folosi numai nescari bucățî 
de lână, cari se îmâie în apă căldi- 
cieă și după aceea se storc bine și 
astfel se șterg cu ele obiectele ob- 
duse cu lac. Apoi se șterg cu un 
burete stors bine și curat, și în ur
mă se frecă cu o bucățică de mă- 
mătasă, orî cu o bucată de piele, 
prin care lacul se uscă. Petele din 
obiecte obduse cu lac se scot așa, 
că se amestecă fărină cu oleu seu 
cu pulvere de cretă, carî se pun 
pe-o bucată de pănură și cu acesta 
amestecătură se frecă locul unde e 
peata. ♦

Cum se pregătesce esența de vio
rele? Șe iau patru pumnî de foi de 
viorele prâspet culese și peste aces
tea se varsă o litră de spirt de vin, 
care mai întâiu a fost fiert și apoi 
lăsat er se se recescâ. După 24 de 
ore acâstă amestecătură se strecâră 
și apoi se păstreza într’o sticlă.

Reguli pentru vieță.
Dormi în fiă-care nopte șâse ore.
Scdlăte, cât ce te trezescl.
începe a lucra îndată după sculare. 
Mâucă încet și nici când peste poftă. 
Bea numai, ca să-ți stâmperl setea.
Umblă pe di cel puțin două ore.
Vorbesce numai, când e de lipsă și 

nici odată mai mult, decât numai jumătate 
din aceea ce cugețl.

Scrie numai atâta, cât pote representa 
numele tău.

Nu face nimic, ce pote se-țl causeze 
neplăcere.

Prețuesce banii după împrejurări, și 
nu mai mult, ori mai puțin, decât cum 
este vrednici; banul este un servitor bun, 
der un domn rău.

Părerî diferite asupra căsetoriei.
O văduvă, care s’a căsătorit forte iute 

după mortea bărbatului ei cel din tâiu, a 
dis, că ea s’a căsătorit iarăși, pentru-că la 
inima bărbatului al doilea, să potă plânge 
perderea celui din tâiu.

Alta dise, că ea de aceea s’a măritat 
a doua oră, pentru ca să scape de pețitori, 
ce în conținu o nelinișteau.

Și iarăși alta dise: Nunta e forte plă
cută, și copiii îșl petrec tot-deauna cu plă
cere la ea.

Un bărbat (fise, că el de aceea s’a 
însurat, ca să-și țină o bucătărăsa bună.

Un altul: „De când sum însurat, cel 
puțin am nasturi la cămașă".

Er altul, care a luat de soțiă pe ser- 
vitorea sa dise: „Am voit numai să-ml 
supăr rudeniile".

WLTE ȘI DE TOATE.

O regină interesantă.

Maria Amalia, regina Portugaliei, este 
una dintre cele mai interesante femei. Pănă 
mai anul trecut nu se soia despre ea alta, 
decât, oă e o femeia frumdsă și plină de 
spirit, o mamă și soția gingașă.

De-odată însă s’a descoperit, că ea 
studieză soiința medicinală, are o olinioă 
formală în palatul regal, de care se îngro
zesc tote damele de curte.

Acum de când profesoral Rontgen a 
făcut invențiunea sa miraculosă ou ra4ele: 
cari fotegrafieză tot internul copului ome
nesc, la curtea regală din Liesabona nu 
mai încetă de-a fotografa sohelete etc. și 

regele e fârte vesel, că soția sa are alt 
teren de activitate, și nu se mai ocupă așa 
mult cu secțarea oadavrelor.

*

Călătoria pliantelor.

Cartofii au fost mai întâiu aduși din 
America în Anglia, în a. 1586, de aci au 
fost importați la Italia, în a. 1590, apoi 
la 1616 în Francia, la 1623 în Irlanda, la 
1710 în Germania nordică la 1717 în Sa- 
xonia, la 1726 în Svedia și la a. 1737 au 
fost aduși în Finlanda. Se dice, că patria 
secarei este Egipetul. Fasolea a fost adusă 
dela marea Caspică. Castraveții și bostanii 
au fost aduși din Asia sudică. ChieltJ. 
cresce sălbatec pe lângă marea Mediterană. 
Usturoiul cresce tot sălbatic prin Sicilia. 
Sparanghelul a fost adus din Siberia.

Patria lintei se dice a fi Palestina, 
âr ’a uresului și a păsatului India-ostică. 
Pe aceste două din urmă ’1-ea adus Alex
andru cel mare în Europa.

Ridichea a crescut mai întâiu în China, 
p&trângelul în Egipet.

Vișinile au fost aduse de Lucul în 
anul 74 a. Chr. din Cherasus — de acolo 
se derivă numele de cerașă — de lângă 
marea negră la Roma, de aici au ajuns 
la anul 55 d. Chr. în Anglia. Fruna este 
adusă din Turkestan și Siria, mandulele din 
Africa; persecile, agudele (informa murelor! 
și nucile au fost aduse din Persia; gutuieie 
din insula Creta, pepenele de pe insula Me
los; merul și smochina din Asia, asemenea 
și lămaiele și pomeranțele.

Castanele sălbatice sunt din Tesalia, 
acațul e din America nordică asemenea șl 
platanii.

Micșunelele, narcisul și gardfele sunt de 
origine din sudul Europei. Din Asia a fost; 
adus hiacintul, din Siria, l Uiumul, din India 
ostică, iasminul, din China, asterica, din. 
Japonia, hortensia, din Asia nordică rezedo', 
din America centrală aloe, din America 
sudică nassiflora, din Peru heliotropul și florea 
sdrelui. In anul 1559 a fost adus naturalistul 
Gessner din Constantinopol tulipanul.

Tns-cii sE hârtia. »
Ambasadorul austriac Busbug între 

altele spune următorele din călătoria sa 
prin Turcia întreprinsă cam prin a. 1554.

Când intrasem într’un hotel, din în
tâmplare am vădut o mulțime de hârtiă 
vîrîtă prin crepăturile păreților. Din cu- 
riositate am scos afară câte-va bucăți de 
hârtiă ce se aflau acolo, și credând că tre
bue să aibă ceva însămnătate, am între
bat pe călăuzul meu, care era un Turc, 
că ce însâmnă hârtia acesta pusă în cre
păturile păreților. El îmi răspunse, că 
nu scie.

Devenii tot mai curios pentru că am 
mai vădut așa ceva și în alte locuri. Nu
mai mai târdiu putui afla, după ce am fă
cut cunoscință mai intimă cu câțl-va dmenl, 
că ei, Turcii, au cel mai mare respect față 
de cea mai mică bucată de hârtiă, fiind

ca un stâlp de piatră. „Cine e acolo ?" 
=strigâ tînărul. Clopotarul însă nu-i răspunse 
nimic, ci stătea ca înțepenit. „Vorbesce" 
dise iarăși feciorul, „că de nu, te arunc 
pe scări la vale". Dâr clopotarul nici acum 
nu răspunde nimic, ca să gândâscă feciorul 
că e vre-o nălucă. Feciorul îi mai striga 
adoua-oră și a treia-oră der după-ce vădu, 
că nu răspunde nimic, se apropia de năluca 
oea albă, ce stătea lângă părete, o aruncă 
pe trepte în jos, de se duse tot de-a dura, 
până ce se opri în un colț.

După asta feciorul a tras clopotele și 
a mers apoi acasă și se culcă fără a mai 
fice cătră cineva ceva. Soția clopotarului 
tot aștepta după bărbatu-s’o, dâr el nu mai 
venea. Pe urmă o cuprinsă frica, și deștep
tând pe fecior, îl întrebă: „nu scil tu, unde 
a rămas bărbatu-meu, pentru că el s’a dus 
înaintea ta în turn". „Nu", răspunse fecio
rul, „dâr în turn eu am vă^ut pe cineva, 
pe care însă l’am aruncat pe scări în jos, 
căci n’a voit nici să vorbâscă cu mine, 
nici să se depărteze".

Femeia, spăriată, se îmbrăcă și se 
«duse repede să-și vadă de bărbat, pe care-1 

află zăcând într’un ungheț cu piciorul rupt. 
Ea-1 aduse acasă și apoi fugi la părinții 
feciorului plângând și văietându-se. „Fecio
rul d-tale“, (fise femeia, „mi-a făcut una 
și bună: mi-a aruncat bărbatul din turn 
pe trepțl în jos și ’i-s’a rupt un picior. 
Să scoți pe mișelul din casa nostră!"

Tatăl s’a spăriat și merse și el la clo
potar să-l vadă. Feciorul i-a spus cum s’a 
întâmplat. „0 !" îi dise tatăl, „cu tine n’am 
decât numai năcaz și supărare; perl dina
intea mea, că nu mai vreu să te văd". — 
„Bine, tată, lasă numai pănă dimineță, 
atunci mă duc eu unde voii! pute să învăț 
să-mi fiă frică".

— „învață ce-i vrâ," (fise tatăl, „mie 
mi-e tot atâta. Etă îți dau 50 de taleri și 
du-te în lumea largă, unde-i voi, der să 
nu spui nimărui, că de unde ești și cine-i 
tată-t’o; eu nu mai vreu să te cunosc!"

— „Bine, tată, așa void face, mă duc 
în lumea largă".

După ce se făcu cfiuă, îșl puse tînă- 
rul cei 50 de taleri în busunar și plecă la 
drum. Merse el merse și cu care cum se 
întâlnia în drum, îl întreba: „cum ași pută 

eu învăța să-mi fiă frică?" Odată se întâl- 
nesce cu’n om și audind pe fecior ce vor
besce îi dice: „mă, voinice, haida cu mine, 
că te-oiii învăța eu să-ți fiă frică!"

Așa merseră ei la olaltă, când de 
odată (fise omul cătră fecior: vecfi tu colo 
în pomul ală? — acolo sunt șepte omeni, 
cari au de nănașl funia în gât,'du-te și te 
culcă sub pom pănă dimineță și apoi îi 
învăța să-ți fiă frică de bună semă.

— „Bine!" dise tînărul și numai de
cât se și duse sub pom și așteptă acolo 
pănă se făcu nopte. Fiindcă era frig, îșl 
făcu un foc bun, der colea pe la medul 
nopții veni un vânt rece, care făcea să-i 
clănțăne dinții în gură pe lâneră tot focul; 
morții, cari steteau spândurațl de-asupra 
lui, cum bătea vântul se mișcau și ei în- 
coce și ’ncolo și se băteau de-o laltă, der 
feciorul se aședă în urmă odihnit lângă 
foc și trase un puiil de somn pănă se făcu 
cfiuă. Atunci âtă, că sosesce omul, cu care 
s’a prins, că-1 va învăța ce-i frica și îl în
trebă: „acum sci tu ce-i frica? âr feciorul 
îi răspunde : „uite la ăia de acolo, nici n’au 
voit să-și deschidă gura. Dâcă ei nu sciu 

ce i frica, apoi eu să sciu?" — Vădu omul, 
că n’are cu cine sta de vorbă merse mai 
departe.

De aici se duse feciorul mai departe 
pe drum cficend cătră toți pe câți îi în- 
tâlnia: „o de m’ar învăța cine-va să-mi fiă 
frică" ; înapoia, lui venea un cărăuș, care 
aude pe fecior și îl întrebă: „cine ești tu?"
— „Nu sciu", răspunse feciorul. Cărăușul îl 
întrâbăeră: „De unde ești?"— „Nu sciu".
— „Cine e tatăl tău?" „Aceea nu mi-i ier
tat s’o spun?" — „Ei, haid’ cu mine și 
îi vede, că io te învăț să-ți fiă frică". Așa 
merseră amândoi pănă săra, când au ajuns 
la o cârciumă, și acolo au voit să rămână 
peste nopte. Când întrară în casa cârciu- 
marului, tînărul ficior erășl (fise tare: „O 
de m’ar învăța cineva, să-mi fiă frică". 
Cârciumarul audindu-1 rîse și îi dise : „Decă 
tu ai voiă să înveți, atunci aci chiar poți 
să înveți".1

— „Taci și nu mai vorbi voinice", 
dise nevasta cârciumarului, „au fost aici 
alțl voinici, nu ca tine cari toți s’au pră
pădit, der apoi tu?" Feciorul dise: „Să fiă 
cât de greu totuși doresc să învăț odată".
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de credința, că pe fiă-care bucată de 
hârtiă este scris numele lui Dumne4eu. 
Pentru aceea nu lasă pe jos Turcii nici 
un petec de hârtiă ca să fiă călcat în pi
ciore, ci îl ridică și îl veresc prin orepă- 
turile păreților.

Turcii mai cred, că pe lumea cealaltă 
când Mohamed îi pedepsesce pentru păca
tele lor, ei trebue să âmble desculți pe un 
grătar înroșit și le este iertat ca să-și pună 
pe grătar hârtia, care a adunat’o în viața 
lor, ca să nu să ardă la piciore, umblând 
peste fierul ferbinte.

*

Este nelncunjurat de l;psă ca sK fiă 
caii potcoviți ?

Mulțl dintre oficerii americani sus
țineau, că caii sunt în stare a pergurge și 
nepotcoviți celea mai lungi depărtări. Diarul 
„Jornal of the United States Cavalry As
sociation a publicat mai multe epistole 
de ale oficerilor dela Cavaleriă și dela Arti
leria, cari afirmau părerea acăsta.

Astfel tjise căpitanul A. G. Forze, că 
calul lui a percurs o distanță de 900 chilo- 
metri nepotcovit, fără să fi suferit ceva 
din causa acăsta. El spuse, că cu tote că 
terenul văros este desavantagios pentru caii 
nepotcoviți, totuși nu s’a întâmplat ca să-i 
șchiope vr’un cal. O bateriă din regimentul 
4 de artileriă a percus o cale de 500 
chilom. cu caii nepotcoviți; și afară de 
aceea a mai mânevrat încă 19 dile tot 
întruna.La reintorce piciorele cailor erau 
tot în aceeași stare ca și la plecare, și nau 
șchiopat caii de loc. Calea percursă de cai 
consta din drum de țâră, locuri stâncose, vă- 
rdse, moraștinose; și cu tote, că ploua și 
era tină, totuși caii nu lunecau, și nici nu le 
era moi copitele de drumul cel umed; ba 
chiar din contră le-au crescut copitele, încât 
au trebuit se le taie, în loc să fiă rose.

Pentru-ce nu potcoveau caii omenii 
din vechime? Mai că se pote dice, că pot- 
covele pe atunci nici nu erau conoscute, 
der Grecii și Românii nici n’aveau lipsă 
de ași potcovi caii, pentru-că ei sciau cum 
se facă ca copitele cailor să fiă tari. Ca 
un mijloc estraordinar, spre a ajunge la 
acesta e demn de amintit obiceiul despre 
care Xenophon, ne spune următorele: Caii 
se lăsau să stea pe un teren, pe care se 
aflau pietrii mari și acolo să bată din piciore. 
Xenephon mai dice espres, că pietrile 
acelea erau prinse la olaltă cu scobe de 
fier, ca se nu se desparte dela olaltă când 
băteau caii cu piciorele.

*

Vice-regele și criminalii.

Ducele de Ossoni, vice-regele al Noa- 
polei, merse intr’o <ji de Basci pe corăbnle 
osândițdor la galere, oasăgrațieze pe unul, 
după cum îi era dreptul.

Toți criminalii căutau să se souse și 
fliceau oă-s pe nedrept condamnați.

Numai unul singur mărtursi, că nu-i 
păoat să stea la galeră, că merita încă și 
mai mare pedepsă pentru tot ce făcuse.

Ducele flise atunci : „DeslegațI p’i.oesta

Cârciumărul îi povest1, că nu de
parte de acolo se află o cetate fermecată și 
acolo de bună semă va pută să învețe ai fi 
frică, dâcă numai trei nopți ar durmi acolo.

Morarul îi povesti feciorului, că îmDă- 
ratul a făgăduit aceluia, care va durmi în 
cetate pe fata lui de soțiă și după mortea 
lui va rămâne el împărat și este și o co- 
moră mare de bani păzită de smei și atuuoî 
va scăpa comora de smei, când ar pută să 
dorină cineva acolo.

In cealaltă diminăță merse tinărui la 
împărat și-i 4‘se '• „înălțate Iopărate! Eu 
ași voi să dorm in oetatea iârmecată trei 
nopțl“. Împăratul ee uită Îs el și-i 4'30: 
„Bine, fătul meu, du-te și de-i isbuti, a ta 
va fi fata și împărăția mea1.

Feciorul dormi în cetate o ndpte, 
dormi a doua, dormi a treia, in noptea îo- 
tâi avea a se lupta cu smei, în a doua cu 
bâlaurl, er în a treia cu strigoi, der îrza- 
dar, căci feciorul tot nu mai învețase ce-i 
irica. După 9. treia nOpte, când împăratul 

și«l goniți, oa să nu strice pe ceilalți omeni 
cinstiți “

♦

Femeile din Corea.

CuriOsă sorte au femeiile din Corea. 
Astfel lor li-e interflis de a-șl părăsi cjiua 
casa lor și să âmble pe strade. In orașul 
Soeul oel mai mare de pe insula Corea 
iârna pe la 7, er vara pe la 9 6re se dă 
signalul, că pot eși afară din oasă, când 
apoi se âmplu stradele de femei, 6r băr
bații merg de pe strade acasă.

Literatură.

Pădnrăritnl seu Principiile fundamen
tale ale sciinței silvanale în limba română 
de Carol Porcolab. Se pdte procura la au
tor în Nemet-Bogsân. Prețul: 2 fl. 70 cr. 
— Netrimițendu-ni-se la Redacțiă un esem- 
plar din aoest op, nu ne putem pronunța 
asupra lui.

*
Iu tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: România agricolă, studiu 
eoonomic de Dr. George Maior, profeso- 
de agricultură și fost estimator espert la 
Banca agricolă din Bucurescl. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valdrea 
acestui important studiu este cunosoută ce- 
titori'or noștri din „Gazeta Transilvaniei14. 
Purem tjice, că e un studiu economic soris 
eu adevărată pătrundere asupra României 
din tote punotele de vedere. In cercurile 
de aicy acest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs ohiar un fel de sensațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de CarpațI, unde ar fi forte de dorit, ca 
toți patrioții adevărați, mai ales însă băr
bații dirigenți să se ocupe în modul cel 
mai serios cu cestiunile tractate în scrierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt de-o importanță 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării.

$

A apărut în Tipografia A. Mureșianu 
din Brașov: Gramatica Limbei româ
nesc! (Fonetică fi Ortografia,. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întocmită în două cursuri 
conoentrioe pentru școlele poporale de 
ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
fi al 6-lea de școlă, pentru șcdla de repe- 
tițiune, de adulțl, școle civile etc. Editura 
autorului. Recomandăm acestă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
p6te procura dela autor cu prețul de 
30 cr.

Oalendarui septexrxaxiei.

FEBRUAR are 29 cjile. FAUR.

Vilele

Dum.
Luni
Marți 
Mer.
Joi 
Vin. 
Saiu.

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

11 Sf. Iei. Viasiu
12 Sf. P. Mel. arch.
13 Cuv. P. Mart.
14 Cuv. P. Axent.
15 Sf. ap. Onisim.
16 Sf. Mrt. Pamfiliu
17 Sf. M. T. Tiron

23 Serenus
24 Romana
25 Mathias ap.
26 Victor
27 Claudius
28 Ep. Leander
29 Romanus.

se duse la el în cetate, oa să vadă de mai 
trăesoe, îl găsi voinic și sănătos, fiind acum 
singur stăpân în cetate și cu buțile de 
bani lângă el.

Acum împăratul a luat buțile ou aur 
și pe fecior l’a dus la el acasă și i-a dat 
de nevastă pe fata lui și a făcut un ospăț 
mare, pe-un fund de fidileș, au belit la 
scaune și mâncau cu fusele, zama o .cărau 
cu ciurele. Au trimes cărți în tote părți, 
răvașe în tote orașe și țidule în cote buș- 
dule, ca să vină mic ți mare pan’ mai este 
de mâuoare.

Crăișorul ăl tiner trăia tare bine cu 
nevasta-sa, der aourn nu mai 4icea, că ar 
don să scie ce e frica. Tinăra crăâsă a 
făcut ce a făcut, că l’a îmbJânc|it, cum 
nici smeii, nici balaurii, nici strigoii nu l’au 
putut îmblănii. Acum numai dorea să soie 
ce e frica, căci o scie el.

w.

Preturile cerealeor din piața Brașov.
Din 21 Februarie st. n. 1896

Măsura 
său 

greut'tea
Calitatea.

V aluta 
austr.

fl. cr.
1 B. L. ( cel mai îrurnos 5 80

D Grâu < mijlociu . . 5 60
jj (mai slab . . • 5 20
)) Grâu mestecat . . 3 50
n
M

( frumosă
S6oar& imijlociă ,

3
3

60
20

n
n 1 frumos
Orz I mijlociu .

3
3

40
10

n
îî

~ v f frumosOvSs {mijlociu . 2 25

Cucuruz.................... 3 30
Mălaiu.................... 5 —
Mazăre.................... 6 —
Linte .................... 7 —
Fasole.................... 6 50

n Sămânță de in . . 9 —
H Sămânță de oânepă 5 —

Cartofi.................... — 80
Măzăriohe .... — U-

1 kilă Carnea de vită . . — 41
Carnea de porc . — 48
Carnea de berbece — —
Său de vită prâspăt 21 —

100 kil. 1 Său de vită topit 32 —

Bursa do mărfuri din Budapesta.
din 19 Februarie n. 1896

Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu ung. de nord

Semințe vechi 
ori nouă

Săcară
Orz
Orz
Orz 
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

Prețul per
100 chilogr

Bănățenesc 
dela Tisa 
de Pesta 
de Alba .regala 
de Bâcska

soiul

Prețul per
100 chilgr.

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

bănăț. 
altă soia

I’roduGtediv. Solul
Cursul

■lola pină

Sem. de trir. Luțcrnă ungur. 3b.- 44-
transilvană — —. “

— bănățeni
>» roșiâ 39.- 32.-

Oleu de rap. rafinat dupln
r Oleu de in —. ■ —

Uns. de porc dela Pesta 54.50 56. -9 dela țâră —
r Slănină aven tată 48.50 49.

JJ afumată —,— - .—
rQ
O Său —.
O Prune din Bosnie. în buțl 13.50 14.75
O 
•—< H din Serbia în saci 12.— 12.50
© Lictar slavon nou 16 60 17.50

bănățenesc 16.50 16.50
Nuci din Ungaria

CD Gogoși ungurescl
£ serbescl

Miere

Spirt brut —,_ _ ,_
Drojdiuțe de spirt

CursuS Sa bursa din Viena.
Din 22 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Banta de corone ung. 4% . . . 99.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 124.40
[rapr. căii. fer. ung. în argint 4y20/0 102.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.20
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50 
Imprum. ung. cu premii .... 154.— 
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 142.25
Renta de hârtie austr........................ 101.15
Renta de argint austr.........................101.15
Renta de aur austr. ..... 121.85
Dosuri din 860   147.75
Aoții de aie Băncei austro-ungară. 1000.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 427.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 382.50
Nsipoleondorî.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 59.02'/2
London vista....................................120.75
Paria vista.................................. 47.85
Rente de corone austr. 4°/0. , . 101.40
Note italiene................................... 43,55

Bursa deBucuresc
din 18 Februarie n. 1896.

alorî D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 57n Aur.- Oct. 101 -
Renta amortisabilă . . . 57c 99.7c

n „ (Impr. 1892 . . . 57c lan,-.-iul. 98.'/,
H „ din 1893 57r JJ J’ 98.'/,
n „ 1894 int. 6 mii. •^7o Apr -Oct. 95 ’/,
r „ (Impr. de 82. '/2 mii. 47o laD.-luiie 86 /8
n „ (Impr. de 50 mii '17o » JJ 86.7c
n „ (Imp. de274 m 1890 47c » JJ 87.-
r> „ (Imp. de45m. 1891 47o ii n 86.7c
jj „ (Im. de 120 iul. 1891 47o

Mai-Not,
86 7c

Oblig. de Stat (Conv. rurale,), 67o '01 '/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 600 10 287. -
Oblig. comunei Bucurescl 1883 r,o/o lan.-lul. 96.-

JJ „ ,. din 1884 57o Mai-Nov. —
JJ „ „ din 1888 67c lun.-Dec. —
•J „ ,, din 1890 57c Mai-Nov. 96 '/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lnlie 92.’/,
„ urbane Bucurescl 67o n n WO ’/,

jj JJ JJ JJ 57„ n n 88 ’/c
îj j? Iași 67o jj » 81.—

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/0 » J! —. -
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v -.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1600.
Banca agricolă........................ 500 150 v. 194 -
Dacia-Bomânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 411.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 425.
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 260 325 -
Soc. Rom. de Constr uit. div. 151. 250 202. ••
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 102. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —. -

, „ „2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei —. -
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 , ' kk.t •• 1» —. -
Societ. p. const, de Tramways IO J B20 franci aur 20 05

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4*/27o
Casa de Depuneri 5'/2 Berlin .... 37»
Londra .... 27. Belgia .... 37»
Viena................... 5% Elveția .... 3'/,7»

păun Cursul losurllor privata

din 19 Februarie 1896

oump, vinde.
Basilica 7.20 7.50
Credit .... 196.— 200.—
Clary 40 fl. m. c. . 56.50 57.50
Navig. pe Dunăre , 136.— 140—
Instruct .... 27. - 28 —
Krakau .... 26.50 27.25
Laibach .... 22.— 24.-
Buda .... 61.75 62.75
Palfiy .... 58.- 59-
Crucea roșie austr. 18.50 19.

dto ung. , 11.- 11,80
dto ital. 11.75 12.50

Rudolf .... 23 75 24.75
Salm .... 67.75 68.50
Salzburg .... 27.— 28. -
St. Genois 72 50 73 —
Stanislau . _ f__ .. '__
Trieitine 41/,0/» 100 m. c. 147.— 151—

dto 4°/0 60 70.— 74.—
Waldstein 54.— _ t_
Serbescl 87» 34 75 35.25

dto de 10 irancl —.— —._
Banca h. ung. 4% 125 25 126.25

Tergul de rîmăteri din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

17 Febr. de 27382 oapete, la 18 Febr. au 
intrat —.— capete și au eșit 598, râmă» 
nend la 19 Febr. un număr de 27,382 capei-.

Se notăzâ marfa: uugnr^scă veohe, 
grea dela —.— or. pănă la —.— m.. 
martă u n g u r 6s că tineră grea dela. 
—■— cr. pănăla—.— cr., demijloc dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușdră dela. 
44.— or. pănă la 45.— or.

Marfă țerănfiscă grea dela —.— până- 
la —.— or. de mijloc dela —cr,. 
pănă la —.— or. ușoră dela —.— or. 
pănă la —— or.

Marfă serbescă, grea dela —.— cr. 
pănă la------er. Transito, mijlooi&grea
dela —.— or. pănă la —— cr. transito 
ușoră dela —.— or. păuă ia —.— or.

Csarsu! pieței Brașov.

Din 22 Februarie 1896.
Sanonote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.55
Argint român. Cump. 9.48 Vend. 9.53-
Napoleon-d’orl Camp. 9.54 Vend. 9.58
Galbeni Camp. 5.62 Vend. 5.67
Soria, fono.Albina 5% I57.y2 Vend. 101.75.
Ruble rusesol Cump. 58.70 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.90 Vend.
Dire turoesoi Cump. 10.72 Vend. —.—

Proprietar: Br. ftiareS

Redactor responsabil: sSaias-'r.
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Publicația de licitațiune.
Muntele Sântiliă din județul Pra

hova, plaiul Teleajen în România, 
proprietate a Bisericei Sf. Nicolae 
din Brașov, Scheiu, se dă în arendă 
pe trei anî, începând cu anul 1896.

Licitați unea cu oferte și verbală 
o va ține Epitropia parochială a nu
mitei biserici, Duminecă în 18 Februa
rie st. v. 1896 brele 10 a. m. la Bi
serica St.-lui Nicolae în Brașov, 
Prund.

Sterie Stinghe,
906,1—3 epitrop.

„VICTORIA", institut de credit și economii, în ARAD.

Concurs!
Pentru ocuparea postului 

de cantor la Biserica Sf. Nicolae 
din Brașov Scheiu s§ publică concurs 
cu termin de 30 4ile dela prima pu
blicare.

Doritorii de a ocupa acest post 
au de a înainta petițiumle lor la pre
ședintele Comitetului parochial în 
terminul prefîpt, insoțite 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. Alte recomandațiuni și atestate 

-despre calificațiunea și serviciile pres
tate în alte părți.

6. In fine concurenții sunt datori 
Înainte de espirarea terminului de 
concurs a sâ presenta și a cânta în 
strană într’o duminecă seu serbătdre.

Emolumentele impreunate cu 
acest post sunt urmetârele:

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

b) . Cuartir natural.
c) . După espirarea 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 tdte 
regulelor și instrucțiunilor în vigbre 
la Biserica susnumită, precum și 
disposițiunilor presente și viitbre, ce 
le vor lua organele și autoritățile 
bisericesc! superidre.

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

CONVOCARE
Domnii acționari prin acesta se învită conform §. 17 din statutele institutului la 

a VIII-a adunare generală ordinară, 
care să va ținea în Arad, I Martie 1896 st. n. la 10 ore înainte de amecțl în localitatea institutului (calea Ar- 
chiducelui Iosif Nr. 2.)

OBIECTELE:
1. Raportul direcțiunei, bilanțul anului 1895 și raportul comitetului do supraveghiere.
2. Stabilirea bilanțului și distribuirea profitului curat.
3. Alegerea de doi membrii în direcțiune în sensul §. 33 din statute.
Domnii acționari, cari doresc a participa la adunarea generală în personă seu prin plenipotențiațî 

în sensul §. 22 al statutelor, sunt rugați a-șT depune acțiile eventual dovezile de plenipotență la cassa institutului 
cel puțin cu 24 ore înainte de adunarea generală.

Arad, 8 Februar 1896 st. n. IMrecțiimea institutului.

activ. Eila-xxț -pxo 1SO3 pasiv.
fi. cr. fi. cr.

Cassa în numerar............................................
Bon în Giro-Conto.......................................
Cambii în portofoliu.......................................
împrumuturi hipotecarie..................................
Avansuri pe efecte.......................................
Casa institutului Str. Archiducele Iosif Nr. 2 

și alte realități............................................
Efectele proprii............................................
Diverse conturi debitore..............................
Interese transitory restante........................
Mobiliar............................................ 2932.94
după amortisare de 10°/0 .... 293.29

25675 
374. 

852486 
318931 

7039

61311
4745

27171
8686

2639

49
70
53

87
21
79
40

65

Capital social:
3000 actii â 100 fi............................................
Fondul de reservă al acționarilor .... 
Fondul de pens, al funcționarilor .... 
Depunerî spre fructificare..............................
Diverse conturi creditore..............................
Dividendă neridicată.......................................
Contribuțiă după interesele depunerilor sem II 
Interese transitore anticipate pe 1895 . . .
Profit transpus din 1894 .... 3405.79 
Profit net..........................................33823.61

300000
84003

5450
856234

3510
476

1913 
14244

43229

36
23
71
57

10
27

40

1309061 64 130906J 64

eșite. Coxxtixl si jpexdexilox INTRATE.

fi. cr. fi. cr.

Interese:
pentru depuneri spre fructificare....................
8p ese:
Imprimate, registre, requisite de cancelăriă, 

lemne, lumină, diverse.............................
Contribuție directă și 10°/0 dare la interesele 

depun. Chiria.................................................
Salarie................................................................
Porto................................................................
Amortisare din mobiliar .... 293,29

„ la cambii .... 1098.72
Venitul transpus din 1894 . . . 3405.79
Venitul net.................................. 39823.61

38532

3703

7314
8706
1844

1392

43229

12

57

33
66
49

01

40

Interese:
dela cambii................................... 70328.90

„ împrumuturi hipotecare . . 26944.26
„ avansuri pe efecte .... 739.86

Venitul efectelor proprii..................................
Chiria................................................................
Venitul transpus din 1894 ........................  .

98013
203

3100
3405

02
40
37
79

1

104722 58 104722 58
Arad, 31 Decemvre 1895.

Gncil, m. p, direct, eșec, 
zz) i r e O ț

S. fi€aâcii, m. p. secretar.
i u n e a:

Dr. Vuia, m. p. președinte. Uazarn, m. p. Cioirogariu, m. p. EAas-âtsoMyi, m. p.
V. JWEangra, m. p. I. £9app, m. p. l>r. Ciaclan, m. p. 

Subsemnatul comitet am esaminat contul present și l’am aflat esact.
Arad, 8 Februar 1896.

Comitetul d.e supraveghiere:
E’etm Traatia, m. p. președinte Ceergiu Feier, m. p. Georgiai Pop o vi cin, m. p. Vasiliu Papp, m. p. 

Petala flărozda, m. p.
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CO1TVOCABE.
Domnii membrii ai^ societății de împrumut și păstrare „AU

RO RA“ sunt îuvitați a participa la adunarea generală a XXII, care 
va avea loc Duminecă în 15 Martie 1896 la 10 ore a. m. în sala șcâiei 
fundaționale populare superiore din Năseud.

Ordinea «Bilei:«
1. Raportul direcțiunei și a comisiunei censuratore.
2. Statorirea bilanțului pro anul 1896, distribuirea profitului și 

darea absoJutorului pentru anul de gestiune espirat.
3. Alegerea alor doi membri în consiliul administrativ.
4. Alegerea ccrmisiunei censuratore.
5. Propunerile consiliului administrativ, și eventual alte pro

puneri Insinuate în sensul statutului.
Năseud, 15 Februarie 1896. OlrecțilUiea»

Aimnchm
(iiiserțim șl reclame)

SuntA a se adresa subscrise, 
administratâminL fisu cașul! jbu- 
SaBccărâi unui animciu mai muit 
de odată se face scădement, 
ca?e cresc® cu cât publicarea 
se face mai de masiie-crii.

Admis istr. „Gazeta Trans.“

Condiție.
ȚTn tîner cu moralitate bună, 

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

ReflectanțiI se binevoăscă a-șr 
înainta ofertele scrise în limba ro
mână la subsemnatul

Nîcolae L Ciurcu, 
884,6—6. Librar sat BBrașov.

Depou ie diferite lampe

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

Efectul luminei cu fitil Auer
economie cu 2|3 mai puțin decât el&ami 
natul depănă acuma.

Aparatul se p6t6 vedea în fiă-care di în orele de 
seră funcționând.

Asemenea și ® vats'â IBOîaâ invențiunea 
mea patentată, care încălzește cdaîa de bală, fără a 
mai fi necesitate de sofoâ și căldare pentru apă. 
Se pote aplica și la vetre vechi.

Se pât vedea și lua informații la

fabricant ale ferărif, 
Brașov, Strada Castelului Nr. 5D.893,4-6

cr» 
i—■
H*

|_a>

buucăti 5 fii. T5 cr.

CD>

Adever!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
CoSBecțsa-AMsiria, 

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

numai pentru 5 fi. îft cr.
un ciasornic Remonfoir de 

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

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

se distinge de aur curat și nu-șl perde

3

a--

(TQ

din aur numit fason, care nu
— Pentru mersul regulat al sus numitelor ciasornice, dau în scris

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

Tete aceste SS obiecte
împreună cu datornicul de aur fason costă numai

Trimitere cu rambursa. La cas de neconvenientă se restitue banii.
Firma de ciasornice :

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

splendide de bijuterie P «i
& a. 75 cr.

866,3— 6

Loteria de classă ungara.
35007 câștiguri în sumă totală de 7932000 cordne.
Câștigul cel mai mare 

in cas favorabil

ALFRED FBSSHER,
Viena I. Adlergasse Nr. 12.

Schutzmarke.

i Picaturile ie stomacim

Clasa §1.

Tragerea dela 11—14 Martie 1896-

10,000 câștiguri. Total — 1.648,000

Câștiguri Corhne Corone
1 ă 100000 = 100000
1 60000 — 60000
1 15 40000 40000
1 55 30000 = 30000
1 55 20000 - ■ 20000
1 55 15000 = 15000
1 55 10000 — 10000
2 55 8000 = 16000
8 55 4000 — 32000

10 55 2000 — 20000
13 55 1000 — 13000

100 400 — 40000
860 55 200 = 172000

9000 55 120 = 1080000

Prețurile Sosurilor: 
gsenteu clasa OL

I 7i_ _ _ _ _ V2 7io V20
ffi. 4W>.- ®O.- 4 

Prețurile Sosurilor complete 
valabile pentru clasa II. si III.:

V, 1/2 Ao V20
fii. 30.- ®.— 3.—

La comande do iosurl clasa II, pe 
lângă prețurile de sus, a se trimite și 
25 cr. pentru porto și lista tragerilor. 
La Iosurl complete 40 cr. porto și 2 
liste de tragere.

© § a s a fi B B.

Tragerea dela 12—28 Mai 1896.
cari au efecttt escelentă în contra tu- 
turoră bbleloru de stomachfl, suntîi ună 
BnealBcaaMCEatiii Meajpeimtia «Ie 
lipsă. pesHraa ®B’i°ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosii greu, ven
turi, râgăeiă, colică, catarii de sto- 
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

Câștiguri
1 Premiu

Corone
600000

Cor6ne
= 600000

i.2 1 ă 400000 = 400000
§c

• r—ț-4-3
d a ®> £ P 1 55 300000 = 300000

£ 
o ® P.Sb og xri o

1 » 200000 = 200000
b- 1 55 100000 = 100000

° <§■<= 2 55 40000 = 80000
"S as S 2 55 20000 40000

aJ so p o gp/a
S os

5 55 10000 = 50000
O
Q 10 55 8000 = 80000

34 55 6000 = 204000
100 55 2000 = 200000
200 15 1000 = 200000

2650 55 200 = 530000
22000 V 150 = 3300000

25,007 câștiguri șihremin; total 6.284,000

!

Losurile pentru clasa II se pot reînoi cel mult până 1 Martie; returnand losu
rile de clasa I și plătind prețul pentru clasa II.

Losuri recomandă si trimite după primirea banilor, prin mandat postai, sau cu rambursă,

CARL HEINTZE, Budapest
3. Adresa de Telegram: LOTTOHEIKZE BUDAPEST. SerwâtenpBatz 3.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
lead, care confirmă sute de testimonii. 
Prețuia unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® ca*. Sticla îndoită 
de mare ît® CB’. Espediția centrală 
prin farmacistului CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntu numai 
acelea, pe a cărortt embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele: „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelielius W-we, Franz Kel- 
lemen, Fd. Kugler la Hygiea, Viei. 
Roth, II. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jckelius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtlcff.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


