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a-șl găti nu prând bun, și nu este prins oa 
tâlhar, chiar el vine și se laudă peste vre-o 
câte-va luni cu furtul succes".

„In genere, în ochii Românului nu 
trece de rău acela care a furat dela vre-un 
străin avut, ci de neisteț dâoă a fost prins 
în flagrant delict."

*
La 1884 I. Slavici fu angajat 

ca director politic la „Tribuna" în 
Sibiiu. Aici a semănat el în timp 
de 5 ani, cât a stat la acâstă fâiă, 
sămânța urei și a discordiei între 
frați, care pare că stă să încolțâscă 
acuma.

Cum a scris el la „Tribuna" 
vom vedâ de altă-dată. Pentru acum 
amintim numai, că Slavici a Intro
dus cu încetul și în sînul Români
lor dela noi acel spirit de vrajbă es- 
clusivist, de care sunt așa mult stă
pâniți adi Jidano-maghiarii, și care 
din nenorocire bântuie așa de mult 
și între frații noștri de dincolo de 
Carpați.

Pe când în „Tribuna" Slavici 
lua în batjocură memoria lui Horia 
și Cloșca scriind, că „dreptate li-s’a 
făcut, când au fost frânți pe rbtă," 
pe atunci el scriea despre Români 
în genere următârele:

„Românul atât aici, cât și peste Car
pați nu umblă după idei: el vrea să aibă 
hrana de tote (filele, adăpostul lui sigur și 
tiona lucrării paclnice, nu-i trebue nici un 
drept, dăcă le are pe aceste...«(„Tribuna" 
nr. 40 din 1885.)1 *

In Novembre v. 1895 I. Slavici 
a făcut să se furișeze în „Tribuna*, 
cu ajutorul nepotului seu Russu- 
Șirianu, care p'atunci încă era tare 
și mare la acea foia, nisce articuli 
despre „Milleniul* unguresc. Intr’u- 
nul din acești articuli, care a pro
dus atâta sânge rău la noi, da sfat 
Românilor ardeleni să caute a în
dulci pe Maghiari, scriind:

„Sunt între noi omeni, cari nu mai 
cred, că vom pută să ne înțelegem și să
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Meșterul vrajbei.
Mulți dintre cetitorii Gazetei 

de Duminecă, aucjend despre ispră
vile celor din compania Slavici-Brote, 
cari au introdus certa și zizania în 
sînul membrilor comitetului din Si- 
biiu și au adus lucrurile acolo încât 
dușmanii noștri nu mai vorbesc de
cât de „desbinarea și ruptura11 în 
sînul partidului național român, se 
vor ii întrebând: cine sunt acei doi 
meșteri de vrajbă și ce scop au ei?

Cât pentru Eugen Brote acela, 
care, după ce a încurcat și pe co
legii săi din comitetul național în 
procesul Memorandului, — pentru a 
căruia publicare și răspândire fusese 
mai întâi numai el singur tras la 
răspundere, — a luat’o la sănă- 
tâsa peste graniță, âmenii își mai 
dau sâmă întru câtva de purtarea 
lui sciind, că ca fost proprietar al 
„Tribunei" a uneltit să rămână el i 
singur stăpân pe acâsta fâiă.

Der loan Slavici, care a trecut 
în România încă înainte cu vre-o 
șepte ani, ce vrea el, ce scop urmă- 
reșce el? Cine’l îndâmnă, cine-i po- 
runcesce să bage zizaniă între noi ? 
La cine s’a tocmit și cui îi slujesce 
făcându-se propovăduitorul desbină- 
rii între Românii din Transilvania?

La aceste întrebări ne va da 
deslușire însu-și d-1 Slavici, a căruia 
gânduri și a căruia omeniă se oglin- 
deză în scrierile lui de 14 ani de 
când, cjice, că face politică între 
Români.

*
In anul 1881 I. Slavici a scris 

pe plată acel tom din colecția edi
tată la Viena „Die Volker Oester- 
reich-Ungarns" (Popârele Austro- 
Ungariei), care avea să trateze des
pre Românii din monarchia. Tomul 
despre Maghiari, l’a scris Hunfalvy. 
Intrega colecțiă avea să fiă în spi
ritul dualist germano-maghiar. Și 
pe când Hunfalvy ridica cu laudele 

pe Maghiari pănă la ceriu, pe atunci 
Slavici în tomul său „Die Rumanen 
in Ungarn Siebenburgen und der 
Bukovina", hulea pe Români.

La timpul său noi am atras 
atențiunea Românilor asupra acestei 
scrieri infecte, er acum de curând 
un student universitar român din 
Viena a reîmprospătat în memoria 
cetitorilor „Tribunei" unele părți 
din amintita carte: „Die Rumanen" 
de loan Slavici. Eată-le:

In capitlul „însușiri particulare națio
nale", d-1 loan Slavioi scrie: „Românul este 
cuprins de o încăpăținare stupidă (Begriffstu- 
tzig) și odată cu capul nu voesce să primăscâ 
vre-o ideeă nouă*.  Apoi: „In afaceri impor
tante (Românul) purcede după obiceiă, fără 
de a se întreba cândva, dic& procederea sa 
este corectă ori ba*

„De regulă Românul precugetă un 
luoru timp atât de îndelungat, încât adese
ori niol nu termină cu ougetatul. Românul 
totd^una se deoide prea târejiu pentru ceva, 
mintea Românului cea de pe urmă a deve
nit proverbială".

„Cine ia atât de greu o deoisiune, 
nu-șl dă în curend osten61a de a o sohimba ; 
astfel Românul este omul cel mai de în
credere, deoă soii numai, că întru cât 'i-te 
poți încrede. Aoesta însă adese nu o osii, 
căci din punctul de vedere românesc sinceri- 
iatia (Aufrichtigkeit) nu este o virtute, nici 
că esistă în limba română cuvent pentru acăstă 
noțiune (p. aufrichtig). In genere Românul 
nu privesce sinceritatea de o datorință, și cine 
spunând adevărul îșl oausăză vre-o perdere, 
devine obiect de batjocură. La veoinii oei mai 
apropiați ai Românilor, la Maghiari, este 
însă sinceritatea o datorință, și Românul îl 
ride pe Maghiar pentru sinceritatea sa*.

„Nu le încrede în mândria Românului*,  
(Auf den Stolz des Romănen soli man nicht 
bauen") pag. 146, op. cit.

„Demnitatea Românului oonstă în aoeea, 
ca să purcedă și să vorbescă întotdâuna 
chibzuit. Intre împrejurări poți să comiți 
în contra lui ori și ce (lăsat er sioh Alles 
gefallen) așa o pretinde opinia publică (ro- 

mânescă) dela el; și dâoă el o face (adeoă 
să sutere totul) este lăudat.

„Românul, ce e drept, nu este cura- 
gios, și conform opiniunii românesol, nici 
nu trebue să fiă curagios, căol ouragiul pur
cede nu numai din forță bărbătâscă, oi 
(după conceptul românesc) și din lipsa de 
ohibzuâlă ; dâr (Românul) este curagios dâoă 
se află într’o posiție adevărat critică, ori 
dâcă cause nedelăturabile îl silesc ca să se 
espună. Viteaz nu însemnă în limba română 
aoeea ce însâmnă vitâz în limba maghiară; 
heldenmiithig (adecă vitâz), în sensul serios 
și nobil al cuvântului însâmnă pe româ- 
nesoe: vitez la strîmtore, (muthig in der Be- 
drăogniss), când nu ai încătro, (wo kein an- 
derer Weg îibrig bleibt). Frica e cea mai 
bună pază, (die Furoht ist die beste Wache), 
cjice proverbul (românesc). AoelașI proverb 
se află și la alte națiuni;. întrebarea este 
însă tot-dâuna, că în ce sens aplică un po
por un proverb, în serios, său numai din 
glumă, ori ironic. Românul aplică proverbul 
din cestiune fârte serios*.

„Arare-orI vei afla un Român, care 
pentru nitnioa să se espună vr’unui pericol, 
adese-ori însă de aceia, cari în precauțiunea 
lor merg pănă la lașitate...*

„Românul este fdrte ospital, însă nu
mai față de Români, pentru străini casa sa 
este închisă, și în unele ținuturi merg (Ro
mânii) așa de departe, încât străinului nu-i 
dau nici măcar un pahar de apă*.

„Dâcă cineva cade în apă, apoi pote 
striga cât va voi, ca să’i sară vre-un Român 
în ajutor, e înzadar (strigătul) și dâcă to
tuși s’ar afla așa unul (adecă care să-i sară 
îutr’ajutor aoeluia ce se înâcă), atunci acesta 
nu este lăudat din partea Românilor, ci de
clarat de imbecil*.

„Românul sare orbiș în foc, fără să 
mai întrebe, dâcă va peri ori nu : în oas 
dăcă astfel ’i-s’a poruncit; dâcă însă arde în 
vre-un sat româneso o casă, cu toții o lasă 
să areță, și fiecare dintre cei ce se află în 
casa ce arde, se cere să aibă ouragiul de a 
se salva cu ajutorul lui Dumner|eu“.

D-1 Slavici mai scrie : „Dâcă cineva 
fură găini, rațe, gâște, miei ori puroei spre
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C i o b a n m B.
Sătul de viața orașului, plecai 

astă-veră se mă plimb prin munții 
Moldovei, ochii dracului nu prea 
scăpărau prin buzunarele mele, der 
aveam în partea mea libertatea, to
varăși după fapta ioimei și frumsețea 
naturei.

Ori cum cu aceste trei bunuri 
mai pâte alunga cine-va amărâtele 
gânduri.

Ceta nostră compusă din vre-o 
doi-spre-4ece inși, luase hotărîrea să 
urcăm Ceahlăul. Pregătiți cu tote 
trebuitârele, plecarăm, și peste vre-o 
5 cesuri ne am trecj.it de la pâle la 
Panaghie.

Era cjria de 6 August, la săr- 
bătbrea Sehimbărei la față, cjiua tra
dițională., când toți sătenii din îm
prejurimi vin și petrec cu lăutarii 
pe vârful Ceahlăului, în memoria 
acestei sărbători.

Ț)iua era frumâsă, lume se strîn- 

sese multă, privelisce atrăgetdre. Eu 
îmi tăceam ochii râtă pe la voinicii 
flăcăi, der mai ales la ținerile și fru- 
mosele țărăncuțe, cari tresăltau pline 
de viața în costumele lor, sclipitâre 
de curățeniă și bibiluri. Mi-se părea, 
că lighiânele munților se transfor
maseră. Bătrânul Ceahlău își perduse 
sălbătăcia, fără a-și perde din farmec.

Ia uitați-vă, c|ise o drăguță es- 
cursionistă tîrgoveță din câta nâs- 
tră, uitați-vă lângă horă, la cioba
nul acela, găsesc că are nn aer nu 
sciu cum, mai distins. Deja acel cio
ban îmi atrăsese și mie luarea aminte. 
Era un băiat ca de douăzeci și doi 
ani, înalt, frumos, brun, cu plete 
lungi și cu hainele lui ciobănescl, 
care erau însă, de o curățeniă per
fectă. De și nu sunt de loc înclinat 
spre idile, plecai să întru în vorbă 
cu ciobanul. Fisonomia lui seriâsă 
mi-s’a părut un studiu.

— Bună c|iua bădișorule, îi cji- 
sei apropiindu-mă de el.

— Mulțămim domnișorule, ’mi 
răspunse cu 6re-care umbră de ironie.

— Ai lăsat de mânat oițele și 
ai venit se învârtești fetițele, nu e 
așa?

El cjîmbi puțin dâr tăcu.
— Ori după cât se vede trâba, 

e vorba cântecului: câte fete și ne
veste ca a Neichei nu mai este.

— Ba ai ghicit, der numai pe 
jumătate domnule, mi-am lăsat oile 
dincolo și am trecut să-mi mai văd 
frații de dincâce, sciam, că o să ne 
întâlnim acjl mai mulți.

— Ești român din Ungaria?
— Da domnule.
— Pentru alți Români bădică, 

Carpații sunt mult mai înalți de cât 
pentru domnia-ta și frații uită unul 
de altul.

— Nimic nu e mai înalt de cât 
simțurile cele mai înalte, domnule.

— Admit, ideia e pe cât de fru- 
mdsă pe atât de adevărată, der vecți 
dumneata bădicuță, ideile trebuesc 
puse în aplicare și aci e greu, când 
le ai, trebue să lupți pentru ele, de 
multe ori să te jertfesc! chiar. Eu 
cred totuși, că fîă-care trebue să lu

creze pentru ideile lui după cât îl 
tae capul.

— E dator chiar, afirmă cio
banul.

— Uite dumneta, care pari un 
om de idei cum te împaci cu păs
toria?

— Mă împac, cum să împacă 
cine-va cu singurul mijloc, ce-1 are 
pentru un scop mai bun. Stăpânul 
mă plătesce destul de bine, câte șese 
luni pasc oile, câte șâse trăesc la 
oraș din banii adunați. In țeră la 
noi, Românii nu pot avea slujbe. 
Mai am tovarăși în categoria mea.

— Der în șese luni la câmp, 
mintea dumitale cu ce se hrănesce?

— Cetesc mult, fârte mult, ce
tirea îmi răcoresce sufletul, de cărți 
nu mă despart nici-odată, le iau în 
traistă.

Luai o carte din traista lui, o 
deschisei și cetii: Ortolan.

— Drace! 4i° eu, din ce în ce 
mai nedumerit, se vede că abstrac
țiunile procedurei civile și penale 
nu se pot pricepe mai bine de cât 

trecj.it
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intrăm la bună învoelă ou Maghiarii: nu e 
însă nimenea, oare nu doresoe, ca să ne în
țelegem și să intrăm la învoială cu ei. 
Lasă că e grea lupta pe care o purtăm, 
3ă sunt mart jertfe ce trebue să le aducem 
in lupta acâsta, și că dorința de a termina 
lupta e firescă, dâr sunt și mari interesele 
naționale, cari cer, ca se curmăm cât mai 
Sir,ând vrajba cu Maghiarii. E însă lucru 
învederat, că înțeleg‘rea va fi cu atât mai 
mevoioăă, dăcă manifestările nemulțumirii 
nostre se vor urma, ca note discordante 
îi în timpul serbării (milleniului). Avem 
Ier să ne dăm sănia, dâcă putem ort nu, 
?a omeni resonabili, să sperăm, eă Maghiarii 
vor ajunge în cele din urmă și ei la re- 
jundscerea adevărului, și vor fi accesibili 
oentru pace. Deoă dă, atunci trebue se pro- 
îtăm de ocasiune spre a-i îndulci, pentru-ca 
tâ fia mai accesibili pentru pact...

„Nu mai încape niol o îndoeiă, că ei 
vor căuta să ne siluescă, și trebue să ne 
iăm sâma decă mai avem ori nu destulă 
putere, ca sg ne împotrivim. Cei mai ho- 
lârițl dintre luptătorii noștri parte au fost 
levoițl să părăsăsoă țera, parte abia de 
jurând au scăpat din temnițe, și nici nu se 
limt, niol nu sunt liberi, ci amenințați în 
iă-care clipă de nouă lovituri. Ce facem 
roi? — Intrăm fără de dânșii in luptă? 
Le oerem să se expună din nou alăturea 
iu noi — ort stăm uimiți, ca să-i. cruțăm 
ie dânșii ?“... *

sărac; era numai el cu muierea și cu un 
fecioraș, care tocmai se apuca holteieș. Și 
era mândru feciorul, ca pingălit, și fetele 
din sat nici nu-i cjLeau altmintrelea, fără 
Făt-frumos, și Făt-frumos îi dicea tot satul. 
Și omul acela, tata lui Făt-frumos, pe lângă 
totă sărăcia lui, avea trei biete de oițe, 
dela ele se îndulcea și dela ele se încăldia.

Odată, pe ’nsărate, nimeriră la casa 
omului doi moșnegi streini și se cerură de 
mas. Și-i lăsă omul și le făcu de cină mă
măligă cu brânejă dela oițe, și le făcu aș
ternut bun de paie și se hodiniră bine moș
negii. Când fu diminâța er le făcu omul 
mămăligă cu brânză și se ospătară ei și-i 
mulțămiră, er — când să plece — se ru
gară de om să lase feciorul cu ei să le 
arete calea prin pădure, să nu se rătăcescă 
cumva, că-i pădurea mare și desă. Și le 
dădu omul feciorul, adecă pe Făt-frumos, 
er când fură în pădure dise un moșneg:

— Voinice, fiind-că tu și tată-t’o și mu
mă ta sunteți așa âmeni de omeniă, âtă 
noi voim a te dărui cu ce ți-a cere inima; 
spune-ne, deră, ce ai dori tu să ai ? Er el 
răspunse: Ași dori să am două pere de

In anul acesta, 1896, I. Slavici 
i’a distins cu o nouă ispravă de moș
ier al vrajbei, publicând în Bucu- 
?esci broșura „Tribuna și tribuni ști i“ 
lespre care am amintit deja.

In partea dintâiu a acestei bro
șuri, Slavici, precum am arătat, hu- 
esce pe d-1 Dr. I. Rațiu și pe soții 
iei din comitet, cari țin cu acesta, își 
late joc de solidaritatea națională 
limentată la 1881, mai departe își 
late joc de procesul Memorandului 
d de acusații, cari s’au înfățișat îua- 
ntea judecății dela Clușiu și n’au 
tugit ca Eugen Brote. In fine, ca 
ncheiare, face, cum seim, o pro
punere de împăcăciune cu ministrul- 
președinte Banffy. Acesta, cjice Sla
vici, cunosce bine pe Români de 
pând era fișpan la Dej și Năseud și 
ie aceea el este în stare să delă- 
;ure conflictul între Români și Ma
ghiari. Apoi încheie din cuvent în 
juvent așa:

„E do mult de oând Maj estate» Sa 
Regele Apostolic al Ungariei a esprimat 
lorința, ca în Ardeal să se faoă liniște și 
irdme. Ridioat prin încrederea monarehului, 
sare a esprimat dorința aoâsta, în fruntea 
guvernului ungar, și având majoritatea în 
parlamentul (dieta) Ungariei, d-1 baron 
Banffy nu are decât să fiă adevărat om de 
stat, pentru ca să înlăture din rândurile 
idversanlor săi, nu numai pe cei trei (Brote, 
Lucaciu și A. Popoviol), ci pe toți âmenii 
nsetațl de paoe“.

„Se încâpă d. baron Bânffy, cât

mai curând, in tot cașul înainte de serbă
rile milenare, cu crearea unei legi electorale 
europenescî, nu numai ventru Români, ci pen
tru întregul regât al Ungariei, și va fi fă
cut patriei sale un mare serviciO, va fi 
ferit pe neamul său de multe din supără
rile ce i-se pregătesc pentru timpul mile
niului. Românii o cer acesta, aprobarea 
Coronei e asigurată: nu mai lipsesce de
cât o hotărîre bărbătescă din partea gu- 
vernului“.

Să facă d-l baron ceea ce trebue să 
fiă făcut, pentru ca să înceteze nemulță- 
iuirile legitime ale Românilor, și-l încre
dințez eu că dușmanii săi Români își vor 
perde totă trecerea și nu vor mai îndrăsni 
se-șl ridice capetele11.

„Nu va fi încă resolvat conflictul din
tre Români și Maghiari, oăcl așa de-odată 
resolvarea acâsta nu se pote face; der din 
diua în care Românii vor fi fost nevoițl 
să-și trimită reprezentanții în parlamentul 
ungar, conflictul va fi perdut caracterul 
primejdios pe oare-1 are astădl, și fruntașii 
Românilor nu vor mai fi nevoițl să alerge 
la Viena și la Bucur es ci, oi se vor întâlni 
totdâuna la Budapesta, și se vor deprinde a 
lucra in înțelegere cu fruntașii concetățenilor 
lor maghiarij

Ca se potă vedâ ori și cine, ce 
însemneză cuvietele de mai sus ale 
lui Slavici și ca se potă judeca unde 
țintesce acest condeiii simbriaș, ci
tăm aici ceea ce ne scrie „Budapesti 
Hirlap“ dela 28 Februarie a. c. des
pre amintita propunere de împăcă
ciune a lui Slavici.'„Budapesti Hirl.“ 
4ice:

„In tot cașul este interesant, că d-1 
Slavici, care a fost cel mai zelos autelup- 
tător al direoțiunei representate prin „Tri
buna14 oea vechiă, astădl nu mai pretinde 
autonomia Ardealului, ci se îndestulesce 
și numai cu o noua lege electorală. Este 
adevărat, că și decs. Desidenu Banffy li-ar da 
Românilor o lege electorală, oare li-ar plice 
și atunci Slavici nu ar pute oferi altă ga
rantă pentru faptul, că majoritatea p.oliti- 
cianilor români ar primi statul quo astfel 
creat, decât cuvântul și vaqa sa pro
pria. După-ce Desideriu Banffy cunosce 
torte bine raporturile dintre Români, scie 
și aceea, că ouventul și vacja lui Slavici ii 
dau forte puțină garanță, astfel deci nu se 
va prea grăbi de-a împlini dorința d-lui 
Slavici, și de-a se depărta dela politica sa 
urmată până acum față cu naționalitățile, 
despre succesul căreia dau dovadă chiar 
și certele ivite în sînul comitetului națio
nal

Revista politică.
Conferență episcopilor catolici. 

Alaltă-eri s’au întrunit prelații ca
tolici din Ungaria la o conferență, 
în palatul din Budapesta al Prirna- 
telui. Conferență a fost presidată 
de primatele Vaszary, și dintre pre
lații români au luat parte: Archie- 
piscopul din Blașiu Victor Mihalyi și

episcopul din Gherla Ion Szabo. Au 
lipsit dela conferență: episcopul din 
Oradea mare, Mihail Pavel și repre- 
sentantul diecesei Lugoșului. La or
dinea Țilei s’a pus mai întâiu Ges
tiunea congruei, dâr nu s’a luat nici 
o hotărîre definitivă, pănă când mi
nisterul nu va publica conscripțiunea 
venitelor preoțescl. Intre obiectele, 
asupra căror s’a mai discutat, au 
fost, ca „cel mai de frunte punct4 
și modalitățile, sub cari episcopatul 
catolic să ia parte la serbările mile
nare. ț)iarele din Budapesta anunță, 
că, după o discusiune lungă, epis
copatul a luat în privința acesta ur- 
mătorele hotărîrl: La liturghia fes
tivă din 3 Maiu, celebrată în bise
rica Mathia din Buda, toți membri 
episcopatului catolic vor apăre in corpore, 
și încă în .ornat, în manta fără in- 
tulă. Mai departe primatele va fi 
de față la scoterea și așezarea Co
ronei sf. Ștefan, dedre-ce între altele, 
corona e sigilată și cu sigilul pri- 
mațial, apoi doi dinte episcop!, îrn- 
brăcaț! în mare ornat, vor însoți 
corona pănă la biserica Mathia, 
unde ea va fi întâmpinată de toți 
prelații, de asemenea îmbrăcați în 
mare ornat. In fine conferență ho
tărî, că, după-ce în anul acesta se 
va celebra cțiua sf. Ștefan cu o pompă 
estraordinară, se fia rugat Papa ca 
se numescă un representant estra- 
ordinar la acbstă serbare, și că toți 
prelații catolici se ia parte la pro
cesiune în ornat complet episcopesc. 
Conferență se încheiă la 2 ore p. m.

Alegerile comunale din Viena. Alal- 
tăerl s’au început alegerile membri
lor consiliului comunal din Viena. 
Mai întâi a ales co]egiul al 111-lea, după 
cari vor urma cjilele viitore alegerile 
colegiilor II și I. La alegerile cole
giului III antisemiții învinseră în tăte 
cercurile, electorale 19 la numer. Scirile 
sosite din Viena anunță, că alege
rile au decurs în cea mai mare or
dine și în liniște. Când președintele 
anunță, la scrutiniul din cercurile 
centrale orășenescl, că antisemiții 
au primit majoritate absolută, aceș
tia erupseră în strigăte de: „Trăescă 
Lueger„Jos cu Jidanii!1 Din inci 
dentul acestei învingeri antisemiții 
arangiară în sala-Dreher o mare ser
bare. Intre mulțî alții ținu o vorbire 
entusiastă și Dr, Lueger, cjicend, că 
învingerea acesta strălucită a anti- 
semiților va face, ca și ministrul-pre- 
ședinte, conte Casimir Badeni, se 
câștige alte păreri, de cum are. Sa
lută apoi poporațiunea creștină a 
Vienei, și strigă de trei ori „Se 
trăescă!11 la adresa monarchului. La 
finea serbărei Lueger mai ținu un 
toast la adresa femeilor din Viena. 
Musica începu apoi a cânta marșul-

Lueger, și acestuia i-se făcură mari 
ovațiunî. Bustul sSu fu încununat cu 
lauri, și când voi se părăsâscă loca
lul la 91/2 bre, de abia putu stră
bate printre mulțime, care se îndesuea 
spre el, pentru de a-i Săruta manile. 
Lueger fu silit se se urce într’o tră
sură, și însoțit ele un comitet de dame, 
pleca spre Atzgersdorf.

Viiforele alegeri și naționalitățile. 
Acum când lucrurile merg cât se pote de 
râu pentru br. Banffy, și când se află 
așa dicend în prâjma nouâlor alegeri 
de deputațl dietall, Ungarii din oposițiă 
își fac mari speranțe, că așa numita „par
tidă liberală11 (guvernamentală) va pută 
fi trântită și îmormântată de veci.

Cu afacerea acâsta se ocupă un po
litic ungur, care se iscălesce „conservativ*  
și care a scos o broșură, ce vorbesce des
pre înșghebarea unui nou partid în dietă. 
Partidul acesta s’ar alcătui din tote ele
mentele, cari nu mărturisesc credeul lui 
Bânffy, și ar avâ în fruntea lui pe Sza- 
pâry, Apponyi, Zichy și Ugron. E vorba 
ca în programul acestui partid să se vîre 
și cestiunea naționalităților, cerendu-se față 
cu acestea „o politică națională dreptă 
și paclnică; concesiuni locale țață cu Ro
mânii ardeleni, pe lângă observarea strictă a 
unității politics'1, — a statului ungar. „Con
servativ*-dl  ungur crede, că c’o bună chib
zuială și pe lângă pregătiri bune, partida 
aoesta ar putâ avâ în dietă 80 de deputa(l 
apponyiști, 70 de tzapâryștl, 60 din ai par
tidei poporale (Zichy) și 30 ai „partidei 
naționalităților* .

Ceea oe face lucrul și mai interesant 
e, că căpeteniile „patrioților14 nemulțumiri 
cu stările de față, ne bagă și pe noi Ro
mânii in șirurile acestei partide visate de 
ei. Ișl uită însă luminățiile lor, că noi Ro
mânii din Transilvania, Bănat și Țera un- 
gurescă formam deja un partid național ro
mân, care ișl are programul său, și care în 
urina violențelor, a nedreptăținlor, a stări
lor escepționale, oarl m-s’au creat de pu
ternicii cjulei, a hotărît s6 nu ia parte la ale
gerile dietaie, adecă să se pună pe terenul 
pasivității, semn, că noi Românii suntem ne
mulțumiți cu sistemul de guvernare de adl. 
De acest partid se țin toți alegătorii români, 
cari sunt cu mult mai mândri de ondrea 
numelui lor, deoât, ca să primâsoă și oer- 
șâscă stărmătunle, ce li-le imbie cei ce 
umblă a forma un nou prrtid unguresc. 
Bot ei să amăgescă pe unn șl pe alții pă
cătoși și slabi de ânger dintre ai noștri, 
ca bâ-șl dea votul pentru un străin ternu
lui lor, căol ființe nesciutore și rătăcite se 
află la tote poporele. Codă de topor nu ne vom 
faoe nimănui, și nimeni nu e îndreptățit a 
vorbi in numele nostru în dietă, de unde 
m-au venit atâtea rele.

Condamnări pentru „Manifest".
Pe basa ordinului ministerial, 

prin care se opresce funcționarea 
comitetului, au fost citați la poliția

sub cerul liber și în liniștea câmpiei. 
Ei lasă-me frățică, dumneta care-ți 
treci timpul cetind, trebue se te sim- 
țescl dornic de o vibță mai ome- 
□6scă.

— Șâse luni ești cioban și șese 
luni ce ești ?

— Sunt student în drept al fa- 
cultăței din Viena. („Gaz. Țer.“)

Fet frumos și Ilena Cosânsana.
țlice, că de mult, de mult, pe când 

âmbla Dumnedeu pe pământ, trăia într’o 
țâră depărtată un împărat tare bogat, dâr 
pe lângă totă bogăția lui cea mare — era 
nefericit. Și de ce credeți d-vostră, că era 
nefericit? Doră nu avea ce-i trebuea? ori 
că nu-i era pe plac împărătâsa ? ori că doră 
copii nu avea și nu scia cui să lase îm
părăția și bunătățile?

Ba nu! El avea tot ce-i cere inima: 
și bogătate bogată jși împărătâsa înțelâptă 
și frumosă și copii avea doi: un fecior și 
o fată, dâr un năcas era care-1 rodea la 
inimă. Era adecă în-aintea curților lui un 

păr mare, der atât de mare, de om pă
mântean nu era, care să vadă de jos pănă 
sus la crengile lui. Nici nu scia nime, ce 
fel de pere face, că jos nu cădea nici când 
una, ăr sus la ele — om pământean n’a 
putut ajunge nici cu vederea măcar.

Eiind lucrul așa, se hotărî împăratul 
să taie părul colea într’o tomnă, când tote 
perele din țâra lui erau câpte, căci își dise : 
de are pere, ori unde va cădea el cu 
crengile lui, vor căde și perele, și voi afla 
din cineva, unde au căcjiR și c© fel au fost. 
Puse deci omeni să taie părul. Dâr, minunea 
minunilor! nu aveau ce-i face, că nici săcure, 
nici ferestrău nu prindea în el, ba nici 
măcar în scorța lui. Atunci împăratul se 
supăra și mai tare, der înzădar, el era cu 
supărare și putea muri de dorul perelor, 
că părul nu le făcea bagsâmă, pe sama 
lui și fiind lucrul așa, atâta se supăra 
bietul împărat, de slăbia văcjend cu ochii, 
nu-i ticnea mâncarea, nu beutura, nu-1 
prindea somnul, și chi?r dâcă ațipea o lecă, 
tot numai cu părul și cu perele lui buiguia.

Văclând sfetnicii lui, cum stă lucrul, 
să adunară și se sfătuiră, ce-i de făcut? 

Că era păcat de morte să lase ei pe îm
păratul să moră cu dile de dorul secretelor 
de pere, cari în urma urmelor, pote că-s 
nisce corobețe înnecăciose. de cari și dracul 
fuge. Și din sfatul sfetnicilor eși hotărîrea 
așa, că să trimită cărți în tote părți și 
revașe în tote orașele, că cine s’a afla să 
aducă înălțatului împărat două pere din 
perul cel lung ce-i înaintea curților îm
părătesei, acela capătă pe fata împăratului 
de soție și (jestre cu ea împărăția jumătate.

Și sfatul lor plăcu împăratului și tri
mise cărți în tote părți și revașe în tote 
orașele, doră-doră s’a afla vr’un voinic să 
se sue ’n păr și să aducă împăratului două 
pere.

Mulțî feciori de crai și de împărați 
și-au cercat norocul, că fata era frumosă 
și împărăția mare, dâră care cum vedea 
părul cât e de înalt, se întorcea cu buzele 
umflate.

Vestea, vedl bine, ca veștile mari, 
ajunse pănă la capătul împărăției, în tote 
satele, și acum sciau și omenii ăști de rând, 
ce se fierbe pe la curțile împăratului lor.

P’acele vremi trăia într’un sat un om
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și condamnați pentru publicarea 
„Manifestului44: d-1 Dr. Rațiu la 10 
cjile arest și 100 fl. amendă, părin
tele G. Domide la 7 cjile arest și 70 fi. 
amendă, er d-1 Rubin Patiția din 
Alba-Iulia la 15 4^e arest și 100 fi. 
amendă.

„Pentru-ce — întrebă „Tribuna44 
— bărbații, cari au suferit deja cu 
anii temnița de stat, se mai sufere 
acum și arestul murdar al polițielor 
unguresc!? — „Pentru-ca“, răspunde, 
„așa vrd guvernul milenar, așa vre 
Banffy, cel de Slavici „încredințatul44 
baron...44

SCÎRSLE DILEI.■
— 17 (29) Februarie.

Bibliotecile poporale ambulante, des
pre cari mai pe larg am vorbit în numărul 
de Dumineca treoută al „Gaz. Trans.44, au 
deșteptat interesul mai multor bărbați dis
tinși, doritori de răspândirea culturei în 
sînul poporului nostru. Așa de esemplu 
președintele unei mari societăți culturale 
din România a cerut dela noi informațiunl 
asupra modului de organisare și adminis
trare a bibliotecilor ambulante, pe cari 
respectiva societate are de gând să le in
troducă și în comunele rurale din Valea 
Prahovei. Tot în causa aoâsta s’a adresat 
aici pentru anumite informatiunl și un alt 
bărbat dintre oei mai distinși ai noștri, care 
încă are de gând să stărue pentru introdu
cerea bibliotecei între poporul român din 
părțile ungurene. — Ne bucurăm mult de 
aceste nobile porniri pentru cultura și lu
minarea poporului, oare trebue să formeze 
cel mai de căpetenia punct de îngrijire al 
tuturor bărbaților iubitori de înaintare 
neamului lor.

— o—
In conszregațiunea din Arad, ținută 

alaltăerl, după cum anunță foile din Buda
pesta, s’a anulat alegerea mai multor 
membri români. Faptul acesta, dice „P. 
LI.44 a dat ansă la o lungă vorbire a mem
brului Mihail Veliciu, ținută în limba ro
mână. Vorbirea, în care numitul membru 
îșl esprimâ indignarea sa asupra acestei 
prooederl nedrepte, a fost întreruptă în mai 
multe rânduri de fișpan. In fine Veliciu 
«jise, că dâoă Românilor nu li-e permis să 
se plângă pe cale legală, atunol să nu se 
mire nimeni, dâoă Românii o vor face 
acâsta (se vor plânge) pe oale ilegală.

—o—
Un țeran român osândit. Se scie, că 

țăranul român Iuon Oprișor-Savu din Oona 
Sibiiului a fost osândit din partea tribuna
lului din Sibiiu la 24 49® închisâre pentru 
delictul preamărirei de fapte punibile, de- 
6re-oe în 27 Maiu 1894 a mers împreună 
cu mai mulțl țărani la gara din Ocna și a 
făout ovațiunl osândiților În procesul Me
morandului, cari se întorceau dela Clușiu. 
Tabla regâsoă îl achitase pe Oprișor-Savu, 
acum însă Curia întări sentința tribunalului,

în urma căreia țăranul Ion Oprișor-Savu 
va ave să stea în închisore 24 de cjde«

—O—'
Armata oftmsată. In 6 Ootomvre a. 

tr. a apărut în fâia umoristică „Uj Buda
pest44 un articol, în oare se tracta despre un 
pretins atentat asupra monumentului „mar- 
tirilor44 unguri dela Arad, pe care l’ar fi 
săvârșit ofioerl dela armata comună. In 
acel articol se aflau și următârele două pa- 
sagii: „Oficerii au putut ciungărl monu
mentul, dâr nu l’au putut ofensa, oăcl bestii 
nu pot ofensa pe sfinți14 și „Atentatul ofi- 
oerilor austriacl asupra monumentului dela 
Arad este forte natural din punot de vedere 
al vitejiei austriace. Ei au sciut, că monu
mentul, cu tote că represintă persone sfinte, 
nu pâte lovi îndărăt, și nu pote alunga pe 
cei lașP. Pentru aceste două pasagii, pro
curorul de stat intenta proces de pressă 
numitului jiar și ou tote că se dovedi, că 
nici un oficer austriac n’a ofensat monu
mentul dela Arad, ci totul este o „isoodi- 
tură a lui „Uj Budapest14 totuși la per
tractarea judeoătoresoă ținută alaltăerl în 
afacerea acâsta înaintea tribunalului din 
Budapesta, aousatul, jurnalistul GezaSohmit- 
tely, a fost achitat din partea tribunalului. 
Nu-i lipsă de niol un comentări Ni-ar 
plăcâ să aucjim ce 410 acesta ofiioerii
dela armata comună?

— 0 —
Ln demonstrațhinile din Es*eg.  Ceti

torii noștri îșl vor aduce aminte, oă în 
luna August a. tr. s’au arangiat din partea 
poporațiunei nemaghiare din Esseg mari 
demonstrațiunl contra unei trupe teatrale 
maghiare, care nici cu sprijinul poliției nu 
și-au putut țină representațiile. Din inoi- 
dentul acesta au fost puși sub oausă, pen
tru crima agitărei și pentru deliotul oon- 
turbărei liniștei publioe, nu mai puțin ca 
63 persone, între cari și 2 dame. Pertrac
tarea judecătorâscă oontra aousaților s’a 
început Marția trecută, înaintea tribunalului 
din Essag, și durezi și acum. Marți și 
Miercuri au fost condamnați 10 domni la 
pedepse în bani pănă la 100 fl. și o dom- 
nișoră, Teresia Plete, la 20 fl.

— o—
Archiducele Albrecht Salvator a murit 

alaltăerl in Bozen. Ei a fost al cincilea fiu 
al arohiducelui Carol Salvator, și s’a năs
cut ia a. 1871. In timpul din urmă el 
servia oa căpitan în regim. 11 de husari.

— 0 —
Contra „panslavismului44. Kultur- 

egyiet-ul din Nordul Ungariei a înaintat o 
rugare cătră ministrul-președinte Banffy, în 
căre acesta este reoercat să sprijinescă acea 
reuniune, amenințată de „propaganda națio- 
nalitățiloru. Iu rugare se spun următorele: 
„Propaganda antinațională se cultivă mai 
ales pe terenul bisericeso, și popii împreună 
cu învățătorii din Nordul Ungariei Bgită 
neoontenit contra statului ungar, șt stau în 
serviciul urei de rassă. Institutele de baul 
sunt conduse de agitatori nepatriotici și 
pressa t naționalistă (slovacă) propagă cu 
mare cutezanță agitațiunea printre popor14.

In fine Kulturegylet-ul apelâză încă odată 
la Banffy, împlorându-1 de sprijin material 
și moral.

—0 —
Agitările partidei poporale. Piarele 

maghiare se plâng în timpul din urmăfbrte 
mult asupra agitărilor partidei poporale, 
oare îșl dă tote puterile pentru de-a 
câștiga poporațiunea pe partea sa. Astfel 
amintitele 4’are afirmă, oă între loouitorii 
comitatului Vas var dintre cari oe mai mulțl 
sunt CroațI și Vendi, în conținu să împrăștia 
scrieri agitatorice contra statului, și să 
crede, că aceste „machinațiunl naționaliste44 
sunt sprijinite de preoți catolici, cari stau 
în serviciul partidei poporale.

—o—
Ajutore pentru ucenici. La Comitetul 

Associațiunei pentru spriginirea învățăcei
lor și sodalilor români din Brașov sunt de 
împărțit câteva ajutâre pentru elevii de 
meserii, aflători în Brașov. Rugările, înso
țite de atestate de sărăciă și contractul ou 
măestrul, sunt a se adresa, președintelui 
Comitetului, d-lui N. P. Petrescu, cel mult 
pănă în 3/15 Martie a. c.

— 0 —
Vinul și viile din România. Prețurile 

vinurilor în podgorii sunt tot cele de mai 
înainte. Cumpărări și vinderi, cum spune 
„Timpul44 nu se fao aprope de loo în Pan- 
ciu, Nicoresoi și Odobesol, er la DrăgășanI 
forte puține. Pănă acum starea viilor în 
general este bună, ele nu au suferit de 
lipsa de zăpadă. Pănă la începutul lunei 
Februarie timpul se încălzise atât de mult, 
că prin DrăgășanI și podgoriile din R.-Sârat 
începuseră chiar lucrările viei. Ele au tre
buit însă să înceteze în urma scăderei de 
temperatură. Dâcă n’au suferit viile de ger, 
nu se pote 4lce, Că recolta viitâre va fi 
abundentă. Vița are nevoiă mai cu sâmă 
primă-vara de umecjelă multă, pe care de 
obiceiu o ia din zăpadă topită; și prin 
urmare în lipsa acesteia, va fi nevoie de 
ploi.

— o—
Fond bisericesc. Ni-se scrie: „Românii 

din PurcărenI44 din Comitatul Brașovului, la 
propunerea părintelui Toma Giurgiu, în 
ședința sinodului parochial din 21 Ianuarie 
au decis înființarea unui fond, din care apoi 
la timpul său să se edifice o obiserică nouă. 
Fondul se creâză prin o colectă benevolă, 
ce circuleză acum printre poporenl, și prin 
un arunc anual asupra credincioșilor, ce se 
va pune în lucrare cu anul 1897. Fondul 
pănă astă4l, într’un timp așa de scurt, a 
ajuns la suma de 627 fl. 20 cr. — Ce bine 
ar fi, dâcă comunele românescl ar face tote 
asemenea și nu sar lăsa pănă în momentul 
din urmă, când ivindu-li-se vre-o trebuință, 
trebue să-și storcă tote puterile, ba să mai 
între și în datorii, âr la urma urmelor totuși 
rămân cu treba neisprăvită!

— 0—
Un cambin pierdut. Suntem rugați a 

anunța, că un cambiu (poliță) subscris de 
Costaohe Popa, Maria Bechereanu, George 
Săcăreanu și Maria Popa, ce în sâra de 26 
Dec. 1895 a fost trimis filialei „Albinei44 din 
loc prin loouitorul Gires Peter din Zizin,

s’a pierdut, fără a fi ajuns la destinațiă. 
Aflătorul e rugat a-1 depune la adminis
trația foiei nostre.

Enciclopedia Română.
Invitare la prenumerațiune.

Enciclopediile poporale, așa numitele 
„lexioâne de oonversațiune", au devenit în 
timpul mai nou aprope la tâte popârele 
culte cele mai lățite și mai oăutate scrieri, 
cari au contribuit și oontribue pe 41 00 
merge forte mult la popularisarea sciințelor 
și artelor și la lățirea cunoscințelor folo
si tore...

....In deosebi pentru noi Românii o 
enciclopedie poporală se pare a oferi folăse 
încă cu mult mai mari, decât pentru pu
blicul cetitor al altor popâre, pentru-că 
între împrejurările nostre actuale suntem 
lipsiți de-o mulțime de instituțiunl și mij- 
loce pentru lățirea cunosoințelor folositâre, 
de oarl alte neamuri se buoură cu prisos...

....De aceea comitetul Asooiațiunii 
Transilvane s’a cre4ut dator a-se îngriji 
de-o publicațiune, care — de-ooamdată în 
cadru modest și între condițiunl, oarl să i 
potă mijloci intrarea în oercurl cât mai 
largi — să dee publicului cetitor român o 
oglindă cât mai fidelă a stărilor poporului 
nostru în tdte țările locuite de Români și 
tot-odată să-l țină în curent ou progresul 
culturii omenescl.

Ast-fel a decis — în ședința sa din 7 
Februarie 1895 — a eda o

„Enciclopedia Română11
și a însărcinat pe membrul și aotualul prim 
secretarul 'său, Dr. C irneliu Diaconovich, 
ou conduoerea aoestei lucrări.

„Enciclopedia Română44 va avea deci 
să pună la disposiția inteligenței române, 
și prin acâsta întreg publicului nostru, după 
sistemul așa numitelor „Lexioone de oon- 
versațiune44, în articoll populari și eoncișl, 
arangiațl după alfabet, informațiunl cât 
mai esacte despre trecutul poporului nos
tru, despre stările și instituțiunile sale ac
tuale și tot-odată despre tote oestinnile de 
interes general.

La apelul Asooiațiunii Transilvane 
aprope două sute de învățațl și literațl ro
mâni, între oarl numărăm o serie de nume 
dintre cele mai ilustre, s’au angajat a con
lucra la acâstă publioațiune și a-i asigura 
un succes oât mai mulțămitor.

„Enciolopedia Română44 va eși în două 
tomuri cu estensiune de circa 120 de oble 
de tipar, format 8° mare, și va apără în 
fasoicule de câte 6 cole (100 pagina) în 
deours de circa 2 ani, cu numărăse ilustra- 
țiuni și harțe. ț)ece fasoicoll formâză un 
tom. In oas de lipsă se va da publicațiunei 
o estensiune și mai mare.

Pentru a scuti Asooiațiunea de orl-ce 
risic material, și de altă parte a înlesni lă
țirea publicațiunii prin o librăria acreditată 
la publicul român, s’a încheiat ou firma W. 
Krafft în Sibiiu un oontraot, prin oare 
acâstă casă binemeritată pentru literatura 
ubstrâ s’a angajat a eda Enoiclopedia pe 
risioul propriu.

cele din părul împăratului, să le dau înăl
țatului împărat.

Atunci Dumnezeu — că Dumne4eu 
și cu Sân-Petru erau moșnegii — îi cjise: 
„Le vei ave!“ și-i dădu lui Făt-frumos o 
traistă cu merinde și un toporaș și-i dise: 
Du-te și te urcă în păr și-i adă două pere. 
Și s’a dus feciorul acasă și a spus tătâne- 
său, că uite ce a căpătat dela moșnegi și 
că se duce la curțile împăratului să se urce 
în părul lui cel înalt și să-i aducă două 
pere.

Tată-s’o, ve^i bine, ca omenii cei bă
trâni și cuminte, a cercat destul a-1 des- 
menta, că: da lasă-1 în hantătar de împă
rat, doră nu ti-i urca tu în focuitul ăl de 
păr înalt, de nu alta, să-ți rupi capul! De-i 
trebuesc pere, sue-se, dâcă i harnic; dâcă 
nu, bee apă rece să-i trâcă dorul de pere! 
Er mamă-sa tot plângând și dăolindu-se îi 
dicea : Nu mere, puiul mamii, că și de îi 
aduce perele, tot nu ți-a da fata, că doră 
împărații se încruscresc cu împărați, nu cu 
omeni săraci ca noi 1

Der Fet-frumos, deși altcum era băiat 
aședat și ascultător, astă-dată n’a voit să

asculte, ci și a luat rămas bun dela părinți 
și cu traista de-a umăr și cu toporașul în 
mână s’a dus păn’ la curtea împăratului, 
împăratul îl lăsa înlăîntru și-l întreba, că 
ce doresce? Er el îi spuse așa: „M’am gân
dit, înălțate împărate, să-mi cerc norocul, 
dâr de cumva ți-așl putâ aduce două pere 
din părul ăst înalt44. — „S<5-țI ajute Dum- 
ne4eu, dragul meu, că de-mi aduci două 
pere, îți dau fata de soțiă și jumătate îm
părăția zestre44. Așa grăi împăratul voios, 
că în urmă totuși doră va gusta din perele 
părului celui înalt.

Și se puse Făt-frumos și începu a sui, 
haidi-hai! și când îi era fome, îșl împlânta 
toporașul în păr, se așe4a cu un picior pe 
el și gusta din merindea, ce i-o dăduse 
Dumne4eu cu Sân-Petru. In 4iua dintâi se 
tot urca pănă ajunse la curțile sfintei Luni, 
acolo dormi și a doua 41 merse pănă la 
curțile sfintei Marți, unde er dormi; în 
4iua a 3-a merse păn’ la curțile sfintei 
Miercuri, în a patra pân’ la curțile sfintei 
Joi, în a cincea pân’ la curțile sfintei Vi
neri, în a șâsa pân’ la curțile sfintei Sâm
bătă, și în 4iua a Șepfea ajunse chiar la

curțile sfintei Dumineci. Suise dâr o săp
tămână întrâgă și încă nu vedea vârful 
părului cu crengile și cu frun4ele și cu 
perele. Sfânta Duminecă ’i spuse așa: Amu, 
fătul meu, după ce ți-a ajutat Dumne4eu 
de ai suit pân’ aci, unde om pământean 
încă n’a fost, cred, că și pân’ la pere ’i 
ajunge. Dâcă-i călcâia holteesce, într’o 4i 
ajungi la curțile Ilenei Cosânzenei, de acolo 
apoi nu-i departe tare vârful părului.

Când se mija de 4iuă, în 4iua a opta 
Făt-frumos pleca la cale și sâra era la cur
țile cele minunate ale Ilenei Cosânzenei. 
Mult se minună el de atâta frumsețe, ce-i 
vă4ură ochii, dâr mult se miră și ea, cum 
de putu el ajunge păn’ acolo. Și se uitară 
o minută unul la altul și gândeai, că de 
oând lumea se cunosc, par’ că erau frați 
gemeni atât sămăna de bine unul cu altul. 
După ce se uitară un scopot bun unul la 
altul, începu Ilâna:

— Dâr ce vânturi te portă p’aicl, 
voinice, unde încă om pămentân n’a călcat?

— Am venit, dragă jupânâsă, să duc 
la împăratul nostru două pere de pe părul 
acesta.

— Așa? Atunci șe4l și te odihnesce, 
și mancă și bea, că eu merg să mă rog la 
Dumne4eu să-’ml ajute să-ți pot aduce 
două; dâr pănă vin eu ca să nu-țl fie urît, 
aici ai cheile dela tâte chiliile, în tote 
întră dâr în cea din fund nu întră, că n’ai 
ce vedâ.

Și se duse Ilâna Cosânzana, âr Făt 
frumos mânca și beu, și apoi deschise ușe 
după ușe, vă4u chilie după chilie, și când 
era lângă ușa chiliei din fund, oe-șl gândi, 
ce nu-șl gândi, destul că deschise și ușa 
aceea. Adecă acolo era murgul Ilenei Co
sânzenei și cum îl vă4u, îl întrebă: Dâr 
ce poruncescl, drag domnuțul meu? Ear 
Făt frumos îi răspunse: Mi-ar trebui două 
pere din părul acesta!

— „Sai în spatele mele, dragă dom
nuțul meu !“

Și se urca Făt frumos pe calul Ilenei 
Cosânzenei și într’o minută fu la crengile 
părului și lua două pere, și calul apoi se 
cobori cu el cătră curțile Ileni Cosânzene. 
Când îl vă4u Ilâna venind cu calul ei, 
bătu odată ’n pălml de mânie și-i strigă 
măniosă: Te-am vă4ut, când erai la pere,
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înaintând lucrările pregătitdre într’a-
tât, oă în cel mai scurt timp se va pută 
începe tipărirea opului, oomitetul Asocia- 
țiunii prin acâsta se adresâză publicului ce
titor cu present» invitare la prenumerațiune 
și rogă pe toți doritorii de a-șl procura 
„Enciclopedia Românău, ca pentru orien
tarea editorului cu privire la numărul esem- 
plarelor de tipărit, să binevoiasoă a se in
sinua în timp cât mai scurt.

Condițiunile de prenumărate sunt ur- 
mătdrele:

este a-sePrețul de prenumărare, care
solvi anticipativ, faoe:

p. Austro-Ungaria p. România 
tomuri 
tom 
fascicol

pentru

n

2
1
1

fi.
n

15.—
8.—
1.-n

obligă

atât moralicesce cât și materialicesce acest 
ciclu de concerte. — Onoratele comitete 
aranj. nu au întrelăsat nimic de dorit în 
aranjare, astfel cele șese sări au lăsat con- 
certanților tot atâtea suvenirl dulci. — In 
deosebi comitetele aranjatore din Psac și 
Becicherecul mic au escelat peste așteptare.

Deci: Corul voc. rom. din Chinez 
(Knez) vine și pe acesta cale a esprima 
sincera sa mulțămită poporațiunei și On. 
inteligențe și On. comitete aranj. precum 
și P. T. Domni suprasolvențl.

Cu durere vin membrii activi ai coru
lui a-șl lua ultimul adio de la coi ce au 
sprijinit corul cu atâta căldură, anunțând 
că: prin reuatatea a câte-va persone de 
aici, corul a încetat a mai esista.

Chinez (Knez) la 25/2 1896 st. n.
In numele corului
Traian Bratescu, 

învăț, și dirig. de cor.

adecă cari conțin fier. Apa ferugi- 
nbsă se pbte prepara și în casă în 
modul următor: se ia o sticlă de un 
litru, se pune în sticlă cam o mână 
de cuie mici de fier, (nu de sîrmă), 
pe urmă se târnă apă pănă se am
ple sticla, se astupă cu un dop cam 
slab, ca se potă petrunde aerul în 
sticlă, ca ast-fel se potă rugini cu
iele; îndată ce cuiele de fier se ru
ginesc, rugina se amestecă cu apă 
și ast fel avem apa ferugindsă.

Când voim se bem apă, trebue 
bine bătută sticla, ca ast-fel să se 
amestece rugina, și turnăm într’un 
păhar, er în sticlă turnăm un alt pa
har cu apă rece în locul celui ce 
am luat și ast-fel avem în tot-deuna 
apă feruginâsă. Omenii mari vor bea 
două pahare de apă pe efi, câte unul 
la fiă-care masă, în care se pbte pune 
și puțin vin, 6r copiii vor lua pe ju
mătate.

In timpul mesei bolnavul să bea 
vin de quinquina câte un păhăruț îna
inte seu după mâncare. Acest vin 
fiind mai scump la farmaciă, se pbte 
prepara în casă mult mai economic, 
în modul următor: Se se ia dela 
farmaciă 60 grame de căjă de quin- 
quină galbenă, 20 grame de rheum 
(revent), se piseză bine și se pune 
într’o cantitate de 100 grame de 
spirt bun seu cogniac, apoi se ține 
48 6re la lumină și căldură într’o 
sticlă bine astupată, după aceea se 
tărnă în sticlă cam un litru și 250 
grame (1250 grame) de vin negru 
seu roșu vechiu și bun, se astupă 
bine sticla, Be lasă să stea trei (file 
la lumină și căldură, pe urmă se 
streebră bine în altă sticlă, se as
tupă bine și se ia câte-un păhăruț 
tot-deuna înainte seu după mâncare.

Asemenea va lua în timp de 
15 seu 20 (file următorul medica
ment, pe care pote să-l prepare ori
cine și în casă de va voi; și anume: 
Să se ia dela farmaciă pilitură de 
fier 100 grame; cojă de portocale 
și c6jă de scorțișdră din fiă-care câte 
15 grame; pelin (absint) 30 grame; 

■în urmă tbte acestea să se pună în 
două litre și jumătate (2500 grame) 
de vin bun alb, să se lase se stea 
la căldură și lumină cinci fiile, în 
urmă să se strecâre, din care se va 
lua câte un păhăruț mic de două și 
de trei ori pe (fi.

Asemenea va lua în timp de 5 
pănă la 10 (file următorul medica
ment, care asemenea îl pbte prepara 
în casă orl-cine va voi: Să se ia dela 
farmaciă 6 grame de revent (rubarba 
său rheum), se se piseze bine, se se 
pună tbte acestea într’un vas să fierbă 
cu 300 grame de apă; dnpă ce se

fierbe doue bre, se strecoră și din 
asta se va lua jumătate dimineța și 
jumătate sera, ast-fel că în fiă-care 
<fi se prepară alt medicament prbspet.

Se mai pote lua cu mare folos 
praf de agave americana, acest praf se 
va lua de două ori pe (fi cât se pote 
lua cu verful cuțitului în puțin vin 
seu apă. Asemenea este folositor a 
se lua în fiă-care di de trei, seu pa- 
tru-orl câte-o ceșcă cu ceaiu de pe
lin seu praf de pelin câte-un gram 
în o ceșcă cu apă caldă. Se va în
ghiți în fiă-care di câte 6—8 b6be 
de ienupere (juniperus), în timpul 
mesei, adecă 4 bbbe la prând și 4 
bbbe sera la cină, în cas când nu 
se pote găsi ienupere, se pot lua 
bbbe de piper negru.

Este fbrte folositor, ca bolnavul 
se bea în fiă-care dimineța și sără 
câte-o ceșcă de lapte dulce cu zăhar, 
în care se va pune o lingură de praf 
de cărbune.

In tot casai însă se vor lua dela 
farmaciă următbrele pilule (hapuri), 
și anume: Praf de revent (rubarba 
seu rheum), praf de curcuma, fibre 
de puciosă din fiă-care câte 8 grame. 
Fibre de amoniac; praf de aloes so- 
cotrina (sabur) din fiă-care câte trei 
grame, se se amestece bine, din care 
se vor face 120 pilule, și se vor lua 
trei pilule dimineța pe nemâncate 
și în urmă nu va mai mânca pănă 
la prând nimica, și sera er va lua 
trei pilule cu două bre înainte de 
cină; și ast-fel va urma pănă se vor 
termina.

Decă bolnavul a urmat cu stric- 
teță regulele higienice și aceste me
dicamente, de bună semă că se va 
tace bine. Este er de observat, că 
regulele higienice trebuesc bine păs
trate în cursul acestei bole, căci ori 
cât ar fi de bune medicamentele, 
fără paza regulelor higienice nu fo
losesc nimic.

Prof. Dr. Elefterescu.

fr. 40.—
„ 20.- 
„ 2.40

■ procurarea
n
Prenumărarea

opului întreg.
Comandele sunt a se adresa deadrep- 

tul, ori prin despărțămintele Asociaț.iumi, 
la adresa: W. Kraft în Sibnu (Nagy- 
Szeben).

Iu România comandele se fac la li

la

brăria Carol Muller, (BucurescI, calea Vio- 
toriei) care se va îngriji și de espedițiunea 
opului pentru întreg regatul român.

Din ședința comitetului Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului român, ținută in dibnu ia 
23 Novembre 1895.

I)r. 11. Pușcariu, Dr. V. Bologa,
președinte. secretar II.

Abonații, cari solvesc preșul în rate, 
au să numere prețul tomului, respective 
fascicolului următor cel mult în 30 de d^e 
după ce a apărut și au primit tomul res
pective fascicolului premergător.

Corul român din Chinez.
Corul vocal rom. din Chinez (Knâz), 

a aranjat în decursul carnavalului espirat 
șese concerte; anume în: Chinez, Hodonl, 
Păsac, Bărăteaz, St. Andraș și în BecI- 
cherecul mic. —

Cu ocasiunea acestor concerte au 
incurs ca suprasolvirl de la următorii P. T. 
Domni: Al. Creciunescu paroch rom. gr. 
or. 2 fi. 20 cr. Koszka S. not. com. 2 fl. 
50 cr. M. Nikolits teolog de Belgrad 50 cr. 
G. Dirina comerc. 30 cr. loan SfileticI când, 
de not. 20 cr. Bingert. J. maghistru post. 
20 cr. Bakits M. învăț, șerb 20 cr. Gimpel 
P. comerc. 20 cr. Jiva Ungurianu 20 cr. 
Dama I. cu 20 cr. Vlada Gain ospătar 20 
cr. Ilie Petcu 20 cr. Ecat. Crișan 20 cr. 
lag. Mircea 20 cr. și George Chepețan 20 
toți din Chinez și Iuliu Secheșan not. com. 
în Bărăteaz 75 cr.

Corul concertante a avut cu ocasi
unea acestor concerte o primire mai mult 
ca frățescă din partea poporațiunei din co
munele amintite. — Onorata inteligență 
fără deosebire de naționalitate a sprijinit

Convocare.
In sensul art. XIV din statute se 

convocă prin acâsta adunarea generală a 
Associațiunei pentru spriginirea învățăceilor și 
sod. rom. din Brașov, pe Dumineoă, 3/15 
Martie, orele 2 după amedl, în sala de 
desemn a gimnasiului român.

Agendele vor fi: 1) Raportul Comi
tetului despre lucrările sale în decursul 
an. 1895; 2) Raportul cassarului; 3) Ale
gerea unei ComisiunI pentru înscrierea de 
membri; 4) Raportul Comisiunei despre 
censurarea socotelilor și asupra Raportului 
Comitetului ; 5) Propuneri eventuale ;
6) Alegerea Comisiunei pentru censurarea 
socotelilor an. 1896.

Din ședința Comitetului ținută la 
16 (28) Faur 1896.

N. P. Petrescu, Arseniu Vlaicu,
preș. secretar.

Câte va cuvinte despre Icterie seu
Gălbenare.

„Nimica nu se pierde mai lesne, 
„de cât sănătatea, și cu tdte astea 
„ea este avuția cea mai rău păs- 
„ trată14.

II

Prin metoda medicală gălbena- 
rea se pbte vindeca luându-se me
dicamente tonice, adecă împuterni- 
citore, ca fier sub diferite forme, 
cum: fier redus prin hydrogen, lac
tat de fier, etc., inse cel mai bun 
fier și cel mai eftin este fierul diali- 
sat. Din acest fier, în formă de pi
cături, se iau câte 10—15 picături 
în timpul fîă-cărei mese în puțin vin.

Bolnavul va bea ape feruginose,

Crescerea vitelor.

La noi sunt cunoscute trei so
iuri mai însemnate de vite: 1) vi
tele dela șes cu trupul și cornele 
mai lungi și grbse, de cari se țin 
și vitele dela munte (mocănesc!) cu 
trupul și cbrnele mai scurte ; acestea 
formeză soiul aborigeu seu primitiv 
de vite; 2) vitele cu părul roșu-pis- 
triț, soiul frontasius, de Bern-Sie- 
menthal și Piacgau, și 3) vitele de 
munte cu părul sur seu brun, soiul 
brachyceros.

der nu ți-am putut face nimic, că erai pe 
calul meu cel fermecat. Der fiind-că nu 
m’ai ascultat și ai intrat la cal peste voia 
mea, nu mai void să te văd! Și (ficend 
așa, îl arunca într’o bobotă, în jos, der 
fiindu-i drag îi păru rău să se prăpădâscă; 
deci lăsa, ca oalul ei să fiă tot sub el pănă 
va ajunge pe păment. Acolo calul a perit 
de sub el ca o nălucă, er el duse perele 
înlăuntru la împăratul. Și le luă împăratul 
și gustă din ele și-i plăcură forte, că erau 
ca pomele raiului de bune. Și-l îmbiă îm
păratul cu fata și cu jumătate împărăția. 
Der el mulțămi frumos de cinste și de ome
nii, dâr nu primi nimic; nu-i eșiau din 
minte mândreniile ce văd use la Ilena Co- 
sânzana și fața ei cea frumosă, — că fru- 
mosă era și fata împăratului, nu-i vorbă, 
der la Ilăna Cosânzana nici slujnică nu-i 
putea fi.

Se luă deci îngândurat și se duse duse 
multă lume împărăția, pănă ajunse la is- 
vorul de unde ese aurul din păment cum 
ese pe la noi apa. Și se minună mult și 
se tot uita, cum isvoresce de se face din 
el părău și părăul acela de aur curge cât 
curge și se pierde apoi de nu ’i mai vede 
nici urma. Stând așa, îșl vîrî degetul cel

mic în isvor și îndată ’i se făcu inel de 
aur pe deget. Bucuria lui! Și se tot juca 
cu mâna în isvor, ba se spălă și pe față 
și pe cap și tot se întrauri, de strălucea ca 
sfântul sore.

Când se juca el acolo în isvorul cel 
de aur, chiar trecea Ilena Cosânzana • cu 
calul prin vădduf și vă(Jendu-l atât de 
frumos, îi veni în minte dragostea cea 
veche și trimise calul la el jos să-l ducă 
la curțile ei. Bucuria lui când mai vătju 
calul iubitei Ilene! Der și bucuria ei când 
îl mai văclu odată, că era chiar mirâsă, cât 
p’aicl să se mărite după feciorul vântului, 
care nu-i era așa drag ca Făt frumos, dâr 
o lovise dorul măritișului, și pețitorii nu 
’i se imbuldeau, cât era de frumosă, că se 
ținea tare sus. Deci se năcăji, de ce n’a 
dat ea undeva de Făt-frumos mai curând, 
pănă nu da ’n petece cu feciorul vântului, 
și era tare îngândurată, ce să facă. S’ar 
cununa cu feciorul vântului. — Făt-frumos 
e mai frumos; s’ar cununa cu Făt-frumos, 
der ce va dice lumea, c’a făcut pe fecio
rul vântului de-a bătut calea mânzului.

Deci se duse pănă la un vrăjitor ves
tit, ce ședea pe muntele de glaje, și-1 în
trebă : Jupâne, ce mă înveți să fac, că am

avut o cheie și mi-se prăpădise; eu îmi 
făcui alta, der chiar când fu gata, aflai și 
pe cea pierdută, ținâ-voi cea nouă, ori să 
țin cea veche!

Er vrăjitorul numai decât pricepu ce 
cale-i pe vale și-i răspunse: Cheia cea 
veche o soil ce plătesce, pe cea nouă nu 
o cunoscl, deci ține dumniata cheia cea 
veche.

Așa și făcu, că se cunună cu Făt-fru
mos, er feciorul vântului, când văcju una 
ca asta, crepă în șepte de mânie și de ru
șine, că s’a împlinit cu el disa cântecului

Ia-io dracul lume rea, 
Eu iubesc, altul o ia!

De atunci suflă vântul din șepte părți.
Acum Făt-frumos trăia dile dalbe cu 

Ilena Cosânzana la curțile ei, de unde se 
vedea peste totă lumea. într’o <fi el sta la 
sore afară răcjimat de un părete și privia 
peste lume. AtunI zăresce pe tată-său și 
pe mamă-sa trecând pe dinaintea casei și-1 
lovi o jele și un dor de ei. Deci (fise cătră 
Ilena: Tu, nevastă hăi, așa m’a ajuns un 
dor de lume și de părinții mei, cât stau să 
nebunesc, n’ai fi tu învoită să mergem noi 
și să ne aședăm acolo, unde sunt și părinții

mei în satul meu, între dmenl, să nu mai 
stăm aci singuri ca cucul! Er Ilena i-a răs
puns așa: Dragul meu bărbat, cu tine m’am 
cununat după lege, cu tine trebue să trăesc 
în bine și în rău și să merg cu tine batăr 
și păn’ la capătul lumii; decă credl tu, că 
așa ar fi bine, ca noi să mergem, âtă vom 
merge, că tu scil mai bine, că tu ești cap 
de bărbat, nu eu.

— Și s’a bucurat forte tare Făt-fru
mos, când a vădut, că muerea lui nu-i strică 
voia și s’a găt.at de cale.

După ce fură gata, luâ Ilâna o vergea 
de alun fermecată și lovi cu ea cele patru 
cornurl ale curților ei și acele numai de
cât se făcură două mere de aur și le băga 
în sîn. Apoi se urcară amândoi pe calul 
ei cel năsdrăvan și cât ai bate în pălml 
fură pe păment la casa părinților lui Făt- 
frumos. Domne cât se bucurară bieții moș
negi, când îșl vădură feciorul și nora! Plân
geau de bucuriă ca doi copii. Apoi se în
cinse un ospăț, care ținu trei «file și trei 
nopți, la care ospăț a fost chiămat tot sa
tul și toți se bucurară, că Făt-frumos 6r e 
între ei.

Și Ilâna Cosânzana se afla bine între 
dmenl pe păment și nu se mai dorea în.
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Crescerea vitelor la noi merge 
mână în mână cu plugăritul dela 
care și atârnă în cele mai multe lo
curi, așa că dela numărul și soiul 
vitelor unui plugar se p6te socoti și 
mulțimea și soiul pământului, ce 1 
are la câmp. Ast-fel vedem, că plu
garii harnici cu pământuri multe și 
bune la câmp, pe lângă vitele de 
lucru, mai cresc și alte vite tinere 
pentru vâncțare.

Puțini economi sunt pe la noi, 
cari se se ocupe în adins seu nu
mai cu crescerea vitelor, seu numai 
cu economia câmpului, după cum se 
întâmplă în alte țări, și acesta din 
causa împrejurărilor ndstre econo
mice, cari pe cele mai multe locuri 
sunt de așa, că una fără de alta nu
mai cu greu ar pute esista.

In alte țări însă se află destui 
economi, dintre cari unii, de pildă, 
cresc numai junei, alții numai ju
ninci, er alții numai mânzi tineri; 
6r având câmpul comasat, nu cul
tivă alte bucate pe el, decât trifoid, 
luțernă, măzăriche seu napi, cu cari 
să pdtă nutri vitele tinere. La noi, 
după cum am cjia, nu s’au prea fă
cut pană acum asemenea încercări, 
parte din causa împregiurărilor eco
nomice, parte pentru-că acelea sunt 
prea costisitore pentru cei mai mulți 
din economii noștri.

Ii l timpul din urmă s’a început 
pe uj ele locuri a se introduce atât 
din pai tea stăpânirei, cât și a unor 
plugiri mai harnici, în locul soiului 
alb ie vite, soiul frontasius, de Bern- 
-Sienenthal și Pincgau, der cu pu
ține resultate.

Ministrul de agricultură a pus 
în enețare din ciurcjile statului, prin 
conitetele economice comitatense, 
nu numai tauri din soiul frontasius, 
ci chiar și vaci și- juninci tinere, 
pnțul cărora s’a incassat apoi în 
este două-trei rate prin numitele co
mitete economice.

Am avut ocasiune să văd la 
■tfâte-va comune ast-fel de tauri, cari 
mergând pe timpul verei alăturea cu 
vacile fătate în ciurdă, într’atât erau 
de slabi și amărîți, încât după spusa 
văcarului se puteau număra pe de
gete vacile sărite de ei.— „Aceștia 
nu-s pentru câmpurile năstre“, îmi 
Zicea un văcar, pe care Tam între
bat, „ci pentru alte câmpuri mai bo- 
jgate în pășunat* *.

Tinctura de iod. ^feă un 16c, de 
care se folosesc mulți omeni în multe 
ținuturi. De câte ori nu se pot afla 
băieții văpsiți în câte-o parte a cor
pului, pentru ca se le aline vre-o 
durere ori vr’un junghiâ? Tinctura 
(picăturile) de iod e nevătămătâre, 
când e bine păstrată, adecă când 
sticla e bine astupată; din contră 
decă sticla nu e astupată, tinctura 
vine în atingere cu aerul și prin 
aceea devine periculâsă și produce 
o usturime nesuferită pe piele, mai 
ales la copii, la cari pielea e fină. 
E bine ca sticla cu tinctura se fia 
bine astupată cu un dop de sticlă 
și se se țină la lumină, pentru-că 
s’a constatat, că la lumină se p6te ține 
mai lung timp decât la întunerec. 
Pentru a putea cundsce, decă me
dicamentul este vechio, ori prospSt, 
se scutură sticla, și decă face spumă, 
e semn că tinctura e vechiă. Este 
de însemnat, că vaporii de iod, cari 
ies din tinctură, când se încălZesee 
la foc, seu când se ține tinctura în 
mână, sunt un mijloc f6rte bnn con
tra guturaiului.

*
Sticlele, paharele, se curăță mai 

bine, decă se spală mai întâiu în 
apă caldă și apoi se clătesc în apă 
rece.

*
Blana aibă se curăță mai bine 

cu făină de secară ori de grâu, apoi 
se scutură bine de făină și se piap
tănă. Decă blana nu sclipesce, atunci 
e bine se se pună pe o periă puțin 
uleu și cu acesta se se ungă.

♦

Bonbonele. Trăim într’un timp, 
când se mănâncă forte multe bon- 
bâne. In care familiă nu se va afla 
câte un pachet de bonbone spre plă
cerea și bucuria copiilor? Precum 
t<5te lucrurile pregătite cu bre care 
măestrie își au avantagiele și des- 
avantagiele lor, tocmai așa și bon-

Noroc, că comunele acelea, pre
văzând urmările, au mai ținut și 
câte-un tăurenciu din soiul alb, care 
sărea vacile, căci alt-cum puține vaci 
ar fi eșit primăvara fătate. Cunosc 
chiar cașuri, în cari după ce comuna 
.a plătit taurul cu câte-va sute de 

florini, la un an — doi, taurul s’a 
prăpădit, așa că a trebuit se-și pro- 
cureze altul. Din causa acesta, pre
cum și din altele, se cțice, că și stă
pânirea a oprit de-ocamdată vinderea, 
vitelor sale pe sema comunelor.

Mai deunăZi am întâlnit și pe 
un amic, care asemenea cumpărase 
dela stăpânire doue juninci, „ca se 
prăsâscă un soiu mai bun de vite“, 
după cum Z’cea 01- — „Ei bine 
amice“, l’am întrebat, „cum le merge 
junincilor tale?“ — „Una mi-s’a pră
pădit la pășunatul de peste vară, er 
cealaltă nu sciu Z^u mai auZi-va 
cucul“, îmi răspunse el mâhnit, „căci 
se tot cufuresce și slăbesce din Zi 
în Zb Pe semne nu-i priesce nutre
țul de pe la noi“.

După ce mi-a descris cu de-a- 
mănuntul starea celei dintâiu înainte 
de a se prăpădi, precum și a aces
teia, pe care o iernezâ, i-am reco
mandat unele mijlâce de întărire, 
apoi am adaus cam în glumă, „că 
învățătura e pe bani", după cum se 
seie, și acesta se adeveresce de cele 
mai multe-ori și în economiă, căci 
și aci trebue să plătim cu bani scumpi 
nesciința nostră, când ne apucăm se 
crescem nisce vite, fără ca să le cu- 
noscem obiceiul și însușirile lor cum 
se cade.

După cum am Z>s §i la început, 
economii, cari se ocupă în adins cu 
crescerea vitelor tinere, au tote în
tocmirile de lipsă atât pentru vară, 
cât și pentru iernă; pentru vară au 
pășunat deosebit și îmbelșugat, pe 
lângă care se mai nutresc și din 
mână, cum se Zme cu trifoiu, lu
țernă și foi de napi, er pentru ier
nat au grajduri anume întocmite, 
destul de largi, curate și luminâse, 
așa încât vitele tinere nu se legă, 
ci pot umbla tot-deuna în dragă voia 
lor în sus și în jos prin ele.

In asemenea grajduri de-o parte 
se află întocmită ieslea pentru nu
treț, ce are să se dea măsurat nu
mai cât pot mânca vitele odată la 
o mâncare; de altă parte se află 
nisce troc! mai mari, în cari se pune 
nutrețul mai mărunt, precum e ovă- 
sul și napii, cari asemenea se dau 
cumpănite, 6r de altă parte se află 
trocile pentru adăpat, în cari se con
duce apa de-afară pe nisce țevi de 
metal, și după adăpat apa rămasă 
se pote erăși sloboZi pe nisce găuri, 
conducându-o afară din grajd.

Apa se conduce în grajduri mai 
cu semă pentru aceea, ca se nu lu 
nece vitele tinere pe timpul iernii, 
când se slobod la apă, deârece ele 
sunt tare răsfățate și ast fel prin să
rituri, alergări seu lunecări pe ghiață 

s’ar pute ușor vătăma, scrinti seu 
chiar frânge vre-un picior.

Atât nutritul, cât și curățitul 
vitelor tinere trebue să se facă la 
timp anumit, er pentru a pute face 
mișcările de lipsă peste Z*,  precum 
și pentru a răsufla aer curat, să lase, 
când aerul e mai domol și mai dulce, 
într’un loc anume făcut și închis, 
unde apoi se pot mișca și alerga 
în dragă voia lor.

Ast-fel se face crescerea vitelor 
tinere în economiile mai mari, cari 
pe lângă alte ramuri economice își 
mai aleg și acestă ocupațiune fru- 
mâsă, care apoi se înțelege, că se 
și plătesce mai bine, de cum se face 
ea în economiile mai mici.

Dâcă însă în decursul verei, vi
tele sunt silite a âmbla la pășunat 
pe ogără, deluri, ■ căste și prin pă
duri, pe unde abia își pot stâmpăra 
fomea, decă nutrețurile de peste 
iernă sunt rele, așa ca vitele abia 
se scot primăvara cu pielea pe ele; 
decă grajdurile, în cari le ținem sunt 
ca nisce temnițe de întunecâse, fără 
nici o terestră de sticlă, nepodite, 
scunde și pline de gunoiu, așa că 
vitele zac cu Z^®l0 săptămânile 
înglodate în el: să nu ne mirăm, că 
economia de vite merge reu și că 
vitele nu au preț.

La noi chiar și vitele jpai ti
nere, cari după cum am veZut mai 
sus, ar trebui lăsate slobode prin 
grajd, cele mari așa ca se nu se 
pdtă mișca, decât dâră să mănânce 
și să se culce. Sub ast-fel de împre
jurări veZi bine, din an în an se 
cresc tot mai puține vite frumăse. 
Ici colo, dâcă mai veZi câte-un eco
nom crescând vite tinere și frumăse, 
unii ca aceștia apoi își și fac parale 
frumose și înainteză veZând cu ochii.

Așa-deră nu atât soiul vitei, ci 
mai mult împrejurările economice 
hotăresc rentabilitatea economiei de 
vite.

I. Georgescu.

G 1 l’ m e»
Un 16c pentru femeile cu gura mare. 

In afurisita asta de lume să întâmplă de 
multe-ori, că unele femei âmblă bătute din 
chiar senin de bărbații lor, și nu sciu ce 
să facă, decât că plâng și rabdă, că altă 
putere nu au. Dâr este totuși un lec, care 
d6 l’ar sci femeile, ar scăpa de multe bă
tăi. Și lecui e tare eftin. Să se pună ne
vasta, care are bărbat nărăvos, și să-și cum
pere un urcior nou și în fiă-care diminâță 
să-1 âmple cu apă prospătă și să-l pună 
de-a îndămână, ca tot plin să stea. Când 
va vede, că-i vine bărbatul beat acasă, ori 
mânios, și începe a se certa cu ea, să se 

repâdă numai decât la urcior și să-și âmple 
gura de apă și să-o țină tot în gură pănă 
va trece mănia bărbatului. Cu acest leac 
desarmezl de cele mai multe-ori și pe băr
batul cel mai nărăvos. (Din popor).

*
Poetul. — A.: „Ce faci acolo?“
— B.: „Scriu un cântec de 

tdmnă“.
— A.: „Der ce vorbesc! frate, 

acum nu e tomnă“.
— B.: „Nu. der pe când voiu 

găta cu poesia, atunci va fi tdmnă“.

POVEȚE.

wăestrele ei, și Făt-frumos- încă era voios, 
că-i cu părinții la un loc. Der bine a dis 
cine a clis:

Așa a lăsat Dumnedeu
După bine s’a aștăptă rău!

Că așa s’a întâmplat, și cu Făt-fru- 
,mos, și uite cum fu povestea:

ț)ice că Ilâna Cosânzana, îndată ce a 
■ajuns pe păment, a spus la socrii și la băr
bat așa: Băgați de sâmă să nu adorm 
vre-odată pănă ce răsare sdrele, că de mă 
află razele sorelui adormită, nu mă mai 
aveți, că mă duce sorele pe razele lui; câtă 
vreme sunt treză, nu are putere asupra 
mea, dăr de mă află dormind, sunt supusă 
lui. De aceea eu nu mă culc nicl-odată 
pănă nu sfințesce el și mă scol pănă nu 
.apucă el a răsări.

Așa a și fost. Ea se culca după sfin
țita sorelui și se scula pănă a nu răsări 
sorele, er de se întâmpla, că ea nu era 
treză pe când vrea sorele să răsară, Făt- 
frumos o trezia sărutându-o și drăgostin- 
du-o și o făcea să se scole.

Dâr odată era Făt-frumos la vânat 
și a rătăcit prin pădure câte-va cMe și câ- 
>-te-va nopți, er când veni acasă Ilena nu 

mai era la părinții lui, er părinții plân
geau și se dăoleau, ca după mort. — Der 
de ce plângeți? Unde-i Ilâna? întreba el 
intrând în casă. Er ei i-au spus așa: Ni-a 
fost milă se o deșteptăm adl diminâță, că 
așa de bine dormia, der când au ajuns ra
dele sorelui pe ea, numai am vădut, că 
nu i, er din așternutul ei se ridică o al
bină și sburâ pe ușă afară, clioeud cu glas 
de om : — Nu m’ațl ascultat socră și so- 
crule, și etă m’ațl pierdut. Spune-țl bărba
tului meu, că de vre să mă mai vâdă, să 
se pue pe un mânz de trei ani, care va fi 
ca pana corbului de negru, der să n’aibă 
nici o pată cât de mică pe el, și să mă 
caute la muntele Goloreului, la fântâna rece, 
unde Gurzău jocă, și din firul ierbei fir 
de mărgăritar cresce; acolo să mă caute, 
că acolo mă duc razele aceste de sore.

Când audi Făt-frumos de una ca asta, 
sta să-l lovescă guta de năcaz, der 6r se în
tări în fire și dise: Domne ajută!

Apoi își căuta un mânz de trei ani 
ca pena corbului de negru și se sui pe el 
și hi la drum! Și s’a dus, și s’a dus, numai 
el și Dumnezeu sfântul scie cât s’o fi dus, 
destul că odată ajunge la o fântână cu 
bârnele de aur. Așa fântână nu mai văduse. 

Și se uită în fântână, adecă își vă(ju fața 
ca de moșnăg părul, mustețile și barba-i 
erau albe ca omătul, și calul lui încă era 
alb, de nime n’ar fi dis că acela a fost 
când-va negru. Și se spăimântâ Făt-frumos, 
când se vădii așa de îmbătrânit și el și 
calul lui, si se gândi: ore unde am ajuns 
acum, să fie fântâna asta cu berne de aur ? 
Adecă se uita împrejur și văuu firicele de 
ărbă și’n vîrful lor crescute fire de mărgă
ritare. Și se uită și în sus și veZu un 
munte mare — mare pănă ’n cer! — Dă 
Domne să fie acela muntele Goloreului, își 
gândi Făt-frumos.

Atunci văZu venind spre fântână o 
fată frumosă cu un păhar de aur în mână. 
După ce ajunse fata la fântână și scose 
apă în pahar, Făt-frumos o întreba, cui 
duce apă? Er ea-i spuse, că la Ilena Co
sânzana, că-i slujnică acolo. — Mulțam 
Domne, dise Făt-frumos. Apoi ceru o lăcă 
de apă din păhar. Și fata i-a dat pă- 
harul să bea apă, er el a beut, și după ce 
a beut a pus în fundul păharului inelul 
cel de aur, ce-1 avea de credință dela Ilena 
Cosânzana.

După ce ajunse fata acasă, dete 
Ilenei apă să bea din păhar, er ea îl beuse 

pănă ’n fund. Adecă în fundul păharului află 
inelul ei cel de oredință și se miră mult, 
cum ajunge el acolo, când ea scia, că a 
rămas la bărbatul ei. Apoi întreba pe fată: 
De unde vine inelul acesta în păhar? Er 
fata-i spuse, că nu scie, de nu cumva l’a 
pus un moșneg, ce e la fântână, și care i-a 
cerut apă.

— Du-te și-1 chiamă încoce, dise Hena 
voiosă, că și-a vedă er bărbatul.

Și s’a dus fata și l’a chemat în sus, er el n’a 
așteptat să-l cheme de două ori, ci s’a dus 
și au făcut un ospăț mare de bucuriă, că 
se mai văd, și s’a cununat a doua oră, și 
la întinerit Ilena Cosânzana și de atunci 
trăesc nedespărțițl și neîmbătrâniți; der 
pe lume, printre omenii păcătoși nu se mai 
ivesc, ci trăesc acolo sus în muntele Go
loreului, lafântăna rece, unde Gurzău jocă 
și din fir de ărbă fir de mărgăritar cresce. 
Cine nu mă crede — ducă-se acolo să i veclă!

(Din Sălagiu)

I. P. Reteganul.
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bânele. Foia „Journal de la Sante“ 
scrie unele informații igienice des
pre bonbdne. Bonbdnele albe sunt 
cele mai puțin stricăciose, fiind-că 
cea mai mare parte a lor constă 
din glicoză (zahăr). Cele colorate 
înse, sunt nesănetose, din causă, că 
sunt pregătite cu diferite colori, și 
mai cu semă sunt de colore roșia, 
și acesta coldre conține plumb, bi- 
sulfur de mercur și bisulfur de ar
senic. Bonbdnele vercți sunt prepa
rate cu colorea scosă din arsenia 
de cupru (aramă); cele galbine cu 
iodur de plumb; cele albastre sunt 
preparate din albastru de Prusia. 
S’ar pute cjice, că aceste substanțe 
sunt în idrte mică cantitate, ca se 
potă produce vr’un reu. Cine crede 
înse se înșală. Copiii se pot otrăvi 
fdrte ușor cu cantități fbrte mici, 
afară de acesta copiii, cari mănâncă 
bonbone multe, pot căpeta dureri 
de tot mari. De aceea e bine, de a 
nu se da copiilor bonbdne multe, 
pe de-o parte pentru de-a nu-i es- 
pune la dureri de stomac, cari câte 
odată devin seridse, er pe de altă 
pentru de a opri ca să se introducă 
în sângele lor substanțe ot.răvitdre. 
In tot cașul bonbdnele cele mai bune 
sunt cele albe.

SCIR1 ULTIME.
Âgram, 28 Februarie. Astăc|I a 

murit distinsul deputat croat Anton 
Starcevici, în etate de 73 ani.

Bucurescî, 28 Februarie. Legea 
pentru înaintările în armată a fost 
votată eri de Senat cu 76 voturi 
contra 6.

MULTE SI DE TOATE.9

Pătruns de o dorință înflăcărată, căuta 
să convertescă protestanții la catolicism: 
umbla pretuntindeni și zilnic ținea predici. 
Insă une-orl era luat în rîs, batjocurit, și 
marea lui ciudă era că nu putea sta cu fiă 
cine de vorbă.

Atunci îi veni rîndul să scrie răspun
sul la câte-va întrebări, cari i-se puseseră 
mai mult în bătaie de joc, și se le cetescă 
cele scrise. Pe urmă îl veni gândul c’ar fi 
mai bine dâcă fiă cine ar putea să cetâscă 
cele scrise de el; și ajutat de mai mulțl 
prietini zeloși, începu să-și copieze scrisul, 
și foile copiate le vîra pe sub ușe în casa 
fie cărui protestant.

Așa apăru cel d’ntâiu număr întitulat: 
„Controverse14. Mai bine ar fi fost numit 
desbaterî.

D’atuncI încolo populația se apucă să’I 
cetescă regulat scrierile dilnice. Așa că 
după câțl-va ani mai toți erau convertiți 
la catolicism. Și omul care a întemeiat 
cel d’întâiu jurnal în Francia se numea: 
Erancisc de Sales.

*
Ginerii și socrele.

Un doctor a fost chiemat odată să 
visiteze pe una din clientele sale, care 
se plângea de dureri de cap îngrozitore. 
Abia întră doctorul în odaia bolnavei și 
observă o „sobă11.

— „Nici o îndoială, domnă“, c^30 eh 
„soba e de vină, că vă dore capul. S’o 
scotețl afară numai decât. Are să vă coste 
viața41.

— „Dâr m’a costat abia acum câ
te-va dile o sută de lei. Pierd o sută de 
lei14.

— „Ei bine coconă14, clise doctorul 
suricjend, „să facem un târg: o iau eu cu 
două-decl și cinci de lei. Ii voi găsi eu 
locul14.

Cocona se învoi.
Câte-va dile după acesta cocona vo

ind să se mute în alt loc merse să vadă 
locuința. Primul lucru, care o surprinde, 
când întră în odaiă fu soba ei.

— „Cine locuesce aici?11 întrebă 
domna pe o femeiă ce-i arăta odăile.

— „Cocona Z...u răspunse femeia, 
„socra doctorului X.“

Era doctorul bolnavei...
*

Podul ce! mai lung din lume.

Podul cel mai lung din lume este 
„podul leului11 din Sangang din China. 
El e mai lung ca 8 kilometri și trece 
peste sînul mărei galbine fiind ținut de 
300 arcuri de piatră. Este de 24 m. de 
sus dela nivelul apei. Pe fiă-care columnă 
se află câte-un leu de 7 m. lung construit 
din marmoră frumosă.

Podul acesta a fost construit snb 
domnia impăratului Kieng Long, care 
din causa bătrânețelor la an. 1796 abdise 
de tron.

*
Căsetoria în evul mediu.

In evul mediu căsătoriile se încheiau 
mai adese-orl și la o etate mai tînără de
cât în cbua de astăcjl.

Prin anul 1479 nu putea să aibă 
drepturi vr’un tînăr pănă când nu era în
surat. Era datina, că veduvii ori văduvele: 
țineau un an de doliu și apoi trebuiau să 
se însore sâu mărite erășl.

încă în 1542 văduvite de berari din 
Zittau trebuiau să se mărite, ori să-și," 
vândă berăria. Fetele deja de 14 ani 
erau tote măritate.

Pe timpul acela fidanțarea era actul 
cel mai însemnat, er cununia era numai 
o adeverință dată din partea bisericei, că 
fidanțarea s’a făcut. Fidanțarea avea trei 
puncte mai însemnate. Mai întâii! se sta- 
torea cadoul, ce mirele avea să-l facă mi
resei și tot-odată se spunea zestrea ce 
avea s’o aducă miresa mirelui. Al doilea 
era învoirea părinților seu a tutorilor, și 
statorirea cununiei de cătră mire. Al trei
lea, mirele și miresa îșl dedeau mânile în 
fața rudeniilor, și aceștia îi mai întrebau 
odată, că voiesc să se căsătorescă sâu nu, 
apoi mirii se îmbrățoșau și miresa dedea 
mirelui sărutul de logodnă

Cu aceste logodna era finită, apoi 

urma nunta în casa miresei ori în casa 
sfatului. In Ulm era datina, că ospeții nu
mai pănă la 6 ore săra aveau drept să 
bea pe spesele mirelui, âr după aceea, 
fiă-care pe spesele lui.

Cununia se făcea în biserică. Vest
mintele de nuntă erau pompose și scumpe 
și mai tardiu așa lues mare se făcea, în
cât au fost oprit prin lege. Mirii erau pe- 
trecuți pănă la biserică de-o mulțime de 
omeni și de lăutari, și clopotile sunau. 
Pentru miresă lucrul oel mai însemnat, 
când mergea la cununiă, erau încălțămin- 
tele, cari trebuiau să fiă forte scumpe și 
frumose.

După cununiă tînăra părechiă se în
torcea în casa miresei; aci era mâsa și 
jocul, apoi un ospe conducea pe miri în 
noua lor locuință și miresei îi trăgea jos 
gheata din piciorul stâng și o cinstea ce
lui mai bătrân fecior, dintre toți cari erau 
la nuntă.

In diua următore după cununiă tî
năra nevastă îșl căpăta cadoul statorit la 
fidanțare.

*
O espedițîă în Africa.

Călătorul African Dr. Arnold Penther, 
oare a întreprins vara trecută o espedițiune 
cătră Zambesi, plecând dela Praecoria, șla 
ajuDs scopul, a luat ârășl drumul către casă 
și a sosit la Little-Ligonburve, de unde a 
scris o scrisore cu data de 8 Decemvre 
1895 unui amic al său la Viena, și în cari 
scrisore îi descrie tâte peripețiile prin care 
a trecut și tâte ostenelile ce le-a suferit în 
espediția lui.

Intâiu de tbte Dr. Penther suferise 
mult de ticăloșia Negrilor săi, cari păreau 
a fi mituițl de a omorî animalele carava
nei, pentru-oa Dr. Penther să fiă nevoit 
se-șl cumpere, să-și închirieze alte animale 
pentru mulțl baul. Apoi s’a observat o 
lipsă mare în mijlocele de traiu, fiind-oă 
țera-i aprope pustiită și nu se pote găsi 
nimica.

Animalele sălbatice nu se mai gă
sesc decât în Jocuri neumblate, și frumo- 
sele istoriore ce sunt prin cărți și care po- 
vesteso de bogăția acestei țări în animale, 
de mult nu mai sunt adevărate.

Dr. Penther este forte desilusionat, 
în unele privințe de casoadele Viotoriei 
(căderi de apă) ți restul țărei îi pare nu
mai atunci deore-care valore, dâcă ar con
ține într’adevăr acele mine bogate de căr
bune, earl au fost descoperite acolo în 1895. 
Gând va sosi la Bulawayo, exploratorul 
promite, că va trimite o descriere detaliată 
a călătoriei sale. Dâr în ceea ce privesoe 
persâna lui, nu ne aduce vești îmbuou- 
rătore.

La cascadele Victoria a asurejit de o 
ureche, și cu tote că acum îi este ceva 
mai bine, totuși nu aude bine. Mâncarea 
cea prostă ce o avu el în continuu, și des
pre oare tjioe, că în Viena n’ar fi dat’o 
nici măcar unui câine ; ticăloșia Negrilor 
săi, cari după ce l’au însoțit pe o distanță 
de 65 de mile, l’au părăsit în cele din 
urmă, așa încât a fost nevoit să-și oum- 
pere alțl Negri la Little-Ligonbuwe; tote 
aceste împrejurări unice ou oel mai mare 
dușman al oălătorilor, lipsa de apă, l’au 
făcut melancolio pe Dr. Penther.

0 specialitate austriacă. Pațieuțilo- de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un medicament deja aprobat și forte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie . fi. Se pote căpăta 
dilnic prin postă deb farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provincii să se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Uu remâșag s’a întâmplat in Cze- 
gled, renumitul oraș din sudul Ungariei: 
Adecă Ladislau Unghvary posesorul de șod- 
iă de pomi, care după cum se soie, are 
pe hotarul orașului mari grădini de pomi, 
s’a. rămășit cu o societate distinsă d’acolo, 
că el va primi din Ungaria și ținuturile 
vecine pe timpul expedărei fructelor, fiă- 
care c|i 250, pănă 300 epistole cu coman
de. Suntem curioși cine va eși învingător 
din acest rămășag.

Calendarul septe^cxâzxei-

FEBRUAR are 29 (jile. FAUR.

Bursa de Bucureso

Vilele Călend. Ini. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi 
Vin. 
Sâm.

18 Sf. Leon pp. Ro.
19 Sf. ap. Ar chip.
20 S. p. L. E. Cat.
21 C. Păr. Timoteiu
22 Aflar. rel. Eug.
23 S. p. Ier. Polic.
24 fAfl. cap. S.Ion

1 Martie Albin
2 Simplicius.
3 Cunigunda
4 Adrian
5 Friderio
6 Friderio
7 S. Toma Acul

SCOMPTURl:

din 26 Februarie n. 1896.

"V" aloii
i «5

P 4043

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Bentă română perpetuă 187b &°/o AJI.- Oct. îoi.y,
Renta amortisabilă .... B°/o

5°/c.
99.3/4

„ „ (Impr. 1892 . . . lan.—ini. 98?/,
„ „ din 1893 B°/o 93.'/2
„ „ 1894 int. 6 mii. 5% Am,-oct. 95.'/,
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4°/o lan.-lnlie 86.'/,
„ „ (Impr. de 60 mii. 4% 86.3/4
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4%

4%
87.—

„ „ (Imp. de 45 m. 1891 86?/4
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% 86.’/4

Oblig, de Stat (Conv. rurale,). 6% (. '.-Nov. 101 '/,
tlblig. Casei Pensiunilor tr. 300 10 287.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—im. 96.'/4

„ „ ,. din 1884 5°/n Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5°/o lnn.-JDec, —.
., „ „ din 1890 5“/, Mai-Nov. 96 y4

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/0 lmt-lnlii 92 >/2
„ „ urbane BucurescI 6°/o 100 '/,
u j» n » 5"/n 88 ’/„

jt*  i) țț Iași .
Oblig. Soc. de basalt artificial

b’/o 80.% i
6°/0
V. N.

n n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v - . —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. *592.
Banca agricolă........................... 500 150 •' 200.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. q. 112.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 125.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 «5.--
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 06.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 1
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 „ „102.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 1» ■> _

„ „ 2 em. u. d. 0 100u __ __  :
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30..

țț '*
_  _„ -

„Bistrița* 1 soc. p. f. hârtii 30 lOU) îî II
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20 J M io'oâj

Căsetorie prin telegraf.

Edward Duncan, șeful gărei din st. 
Cloud, a jurat credință, eternă prin telegraf 
d-șârei Lydie Kluth din Oshkosh, statul 
■Wisconsin, în America. Nefiind în st. 
Cloud preot reformat și mirele neputând 
merge la Oshkosh și ca să nu fiă lipsită 
de bine-cuventarea preoțescă, acestă for
malitate s’a mijlocit prin sîrmele telegra
fului.

In Oshkosh la Depot-ul Northwestern 
lângă mașina electrică sta mirâsa, mar
torii și preotul binecuventător, âr în st. 
Cloud, s’au aședat mirele și mârtorii în 
jurul mașinei. Preotul a adresat mirelui 
prin telegraf întrebările obicinuite, er acesta 
tot prin telegraf a dat răspunsurile în presen- 
ța martorilor; de asemenea a dat și preo
tul binecuvântarea, unuia cu graiul, er al
tuia prin electricitate.

Terminându-se tote acestea, d-na 
Duncan a plecat la fericitul ei soț.

*

Mașină de muls.I
La esposiția economică din Londra 

o nouă invențiune a tras atențiunea și a 
stors admirațiunea celor presențî. Noutatea 
sensațională e o mașină de muls, care e 
invențiunea d-rului Schieb.

Mașina constă din un mic aparat 
de cauciuc care imitâză perfect tote miș
cările de gură ale unui vițel sugător. Cu 
aparatul acesta un om pote, în 12 minute, 
mulge 10 vaci pănă la cel din urmă strop.

Curiositatea și însemnătatea mașinei 
de muls se măresce și prin împrejurarea, 
că în legătură cu acâstă mașină mai este 
și un alt aparat, invențiune suedeză, cu 
care în câte-va minute se pote alege din 
lapte, îndată după mulgere, untul de ca
litatea cea mai bună.

*
Cel dîntâiu jurnal în Francia.

Era pe la 1593, când un tînăr, care se 
înscrisese de curând ' advocat al orașului 
Anecy (în Savoia), fu sfințit preot aprope 
în același an.

Din 28 Februarie st. n, 1896

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra .... 
Viena......................

5%

2°/„
5%

Paris .... 
Petersburg , . 
Berlin .... 
Belgia .... 
Elveția ....

2°Â
4’/J/o
3%
37o>
3’/A

Prețurile cerealeor din piața Brașov;

Măsura 
sâu 

greut' tea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. or.
IU. L. i cel mai frumos o 70

țț Grâu < mij looiu . . 5 50
II (mai slab . . 5 30

Grâu mesteoat . . 3 50
( frumbsă 3 90H

}}
Secară ț mijlooiă 3 50

f frumos 3 10
H

urz ' mijlociu . 3 —
- „ ( frumos 2 30'

11

H
<Jve>s l mijlociu —
Cucuruz.................... 3 20
Mălaiu.................... 5 10
Mazăre .... 5 50?
Linte .................... 7 —
Fasole.................... 6 _

țț Sămânță de in . . 8 —,
Sămânță de oânepă 6 —.
Cartofi.................... — 80
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . —- 41
Carnea de porc . — 47 i
Carnea de berbeoe —
Său de vită prbspât 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 - f

Târgui de rîmăiori sin Sîeinbrucn.
Starea rîmătorilor a fost la. 

26 Febr. de 24237 oapete, la 26 Febr. a® 
intrat —.— oapete și au eșit 622, rămâ-., 
nând la 27 Febr. un număr de 23,615 oapete'

Se notâză marfa: uugurâseft v e o h e, 
grea dela —.— or. păaă la —.— or,, 
marfă ungurâsoă tineră grea dela. 
—.— cr.pănă la—.— er., demijloo dela. 
46.— or. pănă la 47.— or. ușâră dela. 
44.— or. pănă la 45.— cr.

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

Marfă serbâscă, grea dela —.— or.. 
pănă la —.— or, Transito, mij looiă grea 
dela —.— cr. pănă la —.— or. transito- 
ușâră dela —.— or. pănă la —.— or-
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Cursul ia bursa «Sin ^seraa.
Din 28 Februarie 1896 

Renta ung. de aur 4% • • > 
Renta de eordne ung. 4% . .
Itnpr. o&il. fer. ung. în aur 4,/2"/o 
Iropr. căi). fer. ung. în argint41/20/ 
Oblig. căii, fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • 
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. ... 
Renta de argint austr. . . .
Renta de aur austr....................
LosurI din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista ...... 
Paris vista . .........................
Rente de cordne austr. 4°/0. •
Note italiene. ......

121.90
98.80

124.-
101.65
121.40
96.75
97.— 

154.- 
142.— 
100 95 
100.95 
122.10 
147.— 
991.- 
414.50 
376.60

9.57
59.-

120.70
47.85

101.30
42.90

35007 câștiguri în sumă totală de 7932000 corăne.
Câștigul cel mai mare 

în cas favorabil
r

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Februarie 1896,

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 

apoleon-d’ori Cump. 
slalbenl Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turnesol Cump. 
Scris, fono. Albina 5”/0

9.50 Vend. 9.53
9.44 Vend. 9.49
9.54 Vend. 9.56 >/2
5.62 Vend. 5.67 

127.% Vend. -.-
58.60 Vend. -.-
10.70 Vend. —

100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Bp. SSurcșiaFiwto
Redactor responsabil: Sregoriu ftSaior.

Clasa 1 i.
Tragerea dela 11—14 Martie 1896.

Câștiguri Cortine Cortine
1 â 100000 = 100000
1 57 60000 = 60000
1 5? 40000 = 40000
1 77 30000 = 30000
1 77 20000 = 20000
1 77 15000 = 15000
1 77 10000 •= 10000
2 55 8000 = 16000
8 7? 4000 = 32000

10 5, 2000 = 20Q00
13 77 1000 = 13000

100 400 — 40000
860 7? 200 = 1720O0

9000 7? 120 = 1080000
10,000 câștiguri. Total = 1.648,000

Prețurile leșurilor 
pentru cBasa BL 

. ,7i V2 V10 V202

ffl. 4®.- 550.- 4.—

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

V2 Vto V2oVi
11, 6®.— 3®.— ©.— 3.

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

pe

<

O B a s a B 91.
Tragerea dela 12—28 Mai 1896.

Câștiguri
1 Premiu

1
1
1
1
2
2
5

10
34

100
200

2650
22000

■C •«r'H
P ® -S

33 8 ® _t2 >. ® p

OH Q
g xS O 

t- 
10'o-43 §
® °

■S ® °o
g g <D
P T3
csS

O “ 
a3

Pi
P

•&1■q 

a

â
55

55

55

55

57

75

75

57

n

57

75

Corone
600000
400000
300000
200000
100000
40000
20000
10000
8000
6000
2000
1000
200
150

25,oo7 câștiguri șil Bremiu; total 6.284,ooo

Cortine
600000
400000
300000
200000
100000
80000
40000
50000
80000

204000
200000
200000
530000

3300000

LosurI recomandă și trimite după primirea banilor, prin mandat postai, sau cu rambursă,

CAH
Servitenplatz 3.

L HEINTZE,
Adresa de Telegram: LOTTOHEIUZE BUDAPEST.

avisului din Nr. 211, 1895 al „Gazetei Tran- 
am entire a aduce la cunoscința P. T. public, că 
Octomvre 1895.

Pe basa 
silvaniei“ 
cu data de I

Am deschis în ISrașov Str. „Aței"4 Wr. 'S'
„Școla mea industrială de femei11.

La acesta șctilă pot participa tote fetele dela 12 ani în sus 
cu prețuri moderate, învățând tot felul de lucru de mână 
precum:

Croit și cusut de haine și albituri; pregătirea și împodobirea 
pălăriilor; broderie de monograme și albituri în tot felul cu mă
tase colorată și aur; pontotirato; poentlas; dantele venețiene; 
construiri de flori artificiale et. etc.

Fetițele din provinciă pot căpăta cuartir, cost și ttite 
necesare în institut pe lângă prețurile cele mai mo
derate.

Rugând părtinirea a P. T. public rămân cu distinsă stimă

Detailuri la numita. WDMLMA
999,2—2 învățătore de lucruri de mână.

Prima asociația, de economii și ajutorare din Brașov. 
FONDATĂ 18 8 4.

Subscrisa asociațiune pfi’ÎSMeSCeî
BSepflaijefi’i dela membrii cu netto 5% și depu

neri cu 41/2 fără nici un scădăment, pentru daie.
KsCOinpteza Polițe comerciale cu 51/2°/0.
Acordez» împrumuturi pe polițe și hipotece 

interese culante.
Acordez» avanswri pe hârtii de valtire, de tot 

felul, losuri, monede etc. — Plata se ptite efectua după 
cum va conveni debitorului.

BBescBdde credite cu conto-curent sub con
diții forte culante.

Brassoi Else Takarek 
es 

Onsegelyzo-Szdvetkezet 
imiiail-  Weissgasse 4.

Prima asociația de economii și ajutorare din Brașov.
F » A T Ă I 8 8 4.

la fl. 1000 se res- 
a b 4 i c e r e.

„VICTOEIA“,
a a j. aw w WJ' WW u w

-! întemeiată > 
la 1887. >

?^ttVtYY¥V\

aolvesce in s ti •

întemeiată 
la 1887.

/>YYYYYYYYYY 
Institut de credit și economii, societate pe acții. 

Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții IL £§00.000. Fond de reservă O. (§0.000.
Depuneri II. 900.000. Circulația anuală fi. 12.000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5°/0 interese fără privire la terminul de abc[icere.

Dare de venit după interese încă o
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pănă
tituesc îndată la presentarea libelului fără

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.

9i2,i—* Direcțiunea institutului.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 26 Februarie n. 1896. AURABJA cassa de economii societate pe acțiuni în ABRUD

S ă m 1 n ț e
Ș 1h
5 2.

Prețul pe:<
100 ohilogr,

dela | pilnă

Grâu Bănățenesc 80 7.— 7.10
Grâu dela Tisa 80 7.05 7.15
Grâu de Pesta 80 7 _ 7.10
Grâu de Alba.regala 80 7 7.10
Grâu de Bâcska 80 7.10 7.25
Grâu ung. de nord 80 .— .—

«J 43 ffi O Prețul por
Semințe vechi 100 ohilgr.

ori none
o â dela panii

Săcară 70-72 6.40 6.45
Orz nutreț 60-62 4.90 5.10
Orz de vinars 62.64 5 40 6 20
Orz de bere' 64.66 6.40 7.80
Ovfis 39.41 5.95 6.35
Cucuruz bănăț. 75 — .—
Cucuruz altă soiu 73 — .—
Cucuruz n — —
Hirișcă — — — —.—

Cursul
rroduetediv.

(lela păriă

Bem. de trif. Luțernă ungur. 34.- 42.—
— transilvană —.—
— bănățenă

roșiă 29.- 32.—
Oleu de rap rafinat dupln
Oleu de in — —. —
Uds. de porc dela Pesta 54.75 55.25

»l dela țâră —
Slănină sventată 45.50 46,-

£ afumată — —
o Său — —.—
Q Prune din Bosnia în buțl 13.- 13.50
O din Serbia în saci 11.50 12 —

Lictar slavon nou 16.- 17.-
P n bănățenesc 15.- 15.50

Nuci din Ungaria
<x>
£

Gogoși
n

ungurescl 
serbescl

*■

M16F0
galbină strecurată _ t__

Ceară de Bosenau — —
opirL

91 Drojdiuțe de spirt

o c x v c c a z.
Domnii acționari a cassei de economii „AURARIA“ 

societate pe acții în Abrud se convbcă prin acesta la

a Vlll-a adunare generală ordinară, 
carea se va ține în Abrud în 21 Martie 1896 la 9 
înainte

ere

Cursul leșurilor private
din 26 Februarie 1896

oump. vinde. j

Basilica . . . 7.10 7.50
Credit ..... 19rf.— 199.—
Clary 40 fi. m. c. . 57.25 58.25
Navig. pe Dunăre . 136- 140.-
Insbruck .... 27.— 28.—
Krakau .... 26.50 27.25
Laibach .... 22.— 24.-
Buda .... 61.75 62.75
Palffv .... 58.— 59 —
Crucea roșie austr. 18.70 19.

dto ung. . 11.- 11.80
dto ital. 11.75 12.50

Rudolf .... 23.75 24.75
Salm .... 68.— 68.75
Salzburg .... 27.— 28.-
St. Genois 72.50 73.—
Stanislau .... —,— — —
Trieitine 41/a°/0 100 m. c. 147.— 151.-

dto 4°/0 50 70.— 74.—
Walds tern 54.— —.—
Serbescl 3% 34 25 34.75

dto de 10 franci — —,—
Banca h. ung. 4% 124.75 125.75

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“ 

â 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

1.
anual,

2.
3.

de prând în localitatea institutului.

Obiectele discutiunei vor fî:
Raportul anual al direcțiunei asupra comptului 
a bilanțului și a impărțirei profitului.
Raportul comitetului de supraveghiare. 
împărțirea profitului curat.

2-3

4. Sortarea celor trei, și alegerea celor cinci 
membrii în sinul direcțiunei:

5. Fixarea mărcei de presență pre anul 1896.
6. Alegerea consiliului de supraveghiare pe un an..
In sensul §-lui 17 din statute, la adunare vor puth- 

participa numai acei acționari, carl Bunt tiecuți cu 6 
luni mai înainte ca acționari în registrul acționarilor, 
și cari cel puțin până în 20 Martie 1896 d. a. la 5 
bre și-au depus pe lângă revers la cassa societăței,. 
acțiile scrise pe numele lor, respective pe al acelora 
pre cari îi represintă împreună cu dovecțile de pleni- 
potență.

Abrud, în 24 Februarie 1896.
Oirecțituiea..

Contul ‘bilanțulxxi
ACTIVE

Cassa în numărar . . .
Cambii de bancă .... 
împrumuturi hipotecare 
Efecte.............................
Mobiliar.............................

„ după amortisare de 
Diverse conturi debitore .

fi. cr.

5663 
295626 
55539 
12490

283
174

369777

88
01
25
01

82
40

37

PASIVE
Capital social 300 acțiuni â 100 fi. . . .
Fondul de reservă statutar al acționarilor . 
Fondul special de reservă........................
Fondul de pensiune al funcționarilor.
Depuneri pentru fructificare.........................
Cambii de bancă reescomptate....................
Interese anticipate pro 1896 ........................
Diverse, conturi creditore.........................
Profit transpus din 1894 . . fi. 3000.— cr.
Profit net.........................„ 10487.44 „

Oozz.t^l si ^erdexilor.
E Ș I T E

Interese:
pentru depuneri spre fruc
tificare ................................. fi.
pentru fon. spec, de reservă „ 
pentru fondul de pensiune „ 

Sp es e :
Salare, chirie, spese de postă 
și altele de birou ... 2
Maree de presență .

C o ntribuțiune:
directă ....
10% dare la interesele dela 
depuneri și comp, de timbr. fi.

Amortisare din mobiliar .
Profit transpus din 1894
Profit net........................

. fi.

• n

fi.

.fi.

• n

Abrud, în 31

<k. ivascu.

Subsemnatul 
eonfrontându-le cu 

deplină consonanță și
Abrud, în 25

SSasîBiw IBasiota.

Și

fi. cr.

3'i000
20000

2101
5421

236273
58529
3387

577

13487
369777

25
28
09

46
85

44

ÎL

25605

dela 4447

dela efecte publice . .

Profit transpus

ProvisiunI2298 55 cr.

1248 07 cr.

4866 70
432 -

împrum hipotecare . „

11719 64 cr.
101 25 „
260 28

cambii de bancă . fi.

VENITE
Interese:

3000 — cr.
10487 44 r

dela

12081

30133

3000

1311

34445
13487
34445

a. cr.

58

89

47

silviu I^azai*
comptabil.

tiunei:
l^icoilisn CothiseB. JPetru ZFffacavehi.

Decemvre 1895.
A. Fiiip

director esecutiv.
Zv£ e rrx lorii direc
Cânii m Navii!

comitet de supraveghiare a esaminat bilanțul present, contul profitului și al perderilor 
registrele principali și auxiliari ale institutului, constatăm că le-am aflat cu acelea în 

i în ordine.
i Februarie 1896.
Nfâcolaia laihoEathi. l«aneș diurcliescu. Ioan Todescu. Vasile Foilor.

Praîurile-Seidlitz ale lui Moli | 
Veritabile numai, <lecă fiăcare cutiă este prove«|ută ew marea «Se 

aperare a iui A. Moli și cil subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judccătorescă. W

Franzbranntwein și a lui
ddcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu cS 

VcrllaUHu lallmdl, plumbul iui a. Mon. M
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

gairă-Saiicyl a lași MolL
(Pe basa de natron Acid-saliciiicn)

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

Trimiterea principală, prin
Farmacistul A. MOUL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Vieua, TnchlauieD 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La denosite s& se ceră anumit preparatele provide cu iscălitura și marca 
apiirare a lui A. UdOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 2—52.
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!** bucăți 5

%

*
*

Ade ver!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
CoBSecția-Austria, 

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

numai pentru 5 ffl. ’SH ca*.
un ciasornsc Remonioir de 

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

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

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

lncrate din aur numit fason, 
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, 

nastur patent pentru guler,

I

țk

l 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.

Tote aceste AS obiecte splendide de bijuterie « n n»
împreună cu ciasornicul de aur fason costă numai « Zw CT«

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

ALFRE0 FgSSHESS,
>6,4 - 6 Vien a I. Adlergaase Nr. 12.

8
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


