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40 Români înaintea judecății.
Numai de curând a lost vorba 

în dieta ungurescă, că budgetul mi- 
nisteriului de interne a fost peste 
mesură încărcat din causa marilor 
cheltueli, ce le causeză susținerea 
numărului îndoit și întreit de gen
darmi în Ardeal.

De ce trâbă sunt acești gen- 
darmî aici?

La întrebarea acesta ne respund 
destul de lămurit cele ce se petrec 
de trei 4’le înebee în Alba-Iulia, 
unde sunt trași înaintea judecății 42 
de bărbați și femei, pentru-că au 
fost acusați de gendarmi, că cu oca- 
siunea sosirei d-lui advocat Patița 
dela procesul Memorandului, și a 
primirei acestuia de cătră mulțime, 
parte s’ar fi împotrivit gendarmeriei, 
er parte ar fi preamărit pe condam
natul dela Clușiu.

Decă der s’a trimis în Ardeal 
atâta grozăveniă de gendarmi, ca 
se apere — cum c|ic ei — ordinea 
și liniștea publică, și decă n’au avut 
ce se apere, pentru-că nimeni n’a 
turburat în Ardeal liniștea și ordi
nea publică, ce era se facă acești 
aprozi ai stăpânirei unguresc!, ca se 
arate, că totuși sunt și ei de ceva 
trâbă și că nu s’au cheltuit pentru 
ei sutele de mii și miliânele numai 
așa în vent, ca se nu tragă cât de 
puțin folos din acesta și „idea de 
stat maghiar11 ?

După-ce s’au purtat cu cea mai 
mare cruzime și brutalitate față cu 
omenii nevinovați, ce se adunaseră 
la gară și înaintea casei advocatului 
Patița din Alba-Iulia, când cu sosi
rea sa dela Clușiu în vara anului 
1894, încă, în loc se fîă pedepsiți 
pentru cruzimile lor, au fost luați 
ca martori în contra Românilor, ce
tățeni pacinicî, cari n’au avut nici o 
vină, decă nu cum-va a fost vina 
lor, că i-au denunțat inișelesce șovi- 
niștii din Alba-Iulia, că ar voi sS 
facă resvretire.

Seim, că șoviniștii au fost lățit 
atunci faima, că s’ar fi ascuns chiar 
soldați din regimentul român împă
rătesc în casa d-lui Patița, se înțe
lege, pentru a bombarda de-acolo 
vechia fortărâța. In cele din urmă 
s’a aflat în casa advocatului un sin
gur soldat, nepot de soră al lui.

Mobilisarea armatei avu inse 
cel puțin urmarea, că a fost scutită 
casa d-lui Patița de furia resvreti- 
torilor șoviniști.

Dâr cum s’ar fi putut mulțămi 
acești dușmani de mbrte ai Româ
nilor numai cu atâta? S’ar fi putut 
6re aștepta dela ei și dela tribuna
lul din Alba-Iulia, care s’a arătat 
atât de prevenitor în prigonirea Ro
mânilor la Oarda de sus, la Zlatna, 
la Mogoș, Scărișora și altele, ca se 
tragă la răspundere organele de si
guranță ale guvernului pentru cru- 
cjimele lor și să lase în pace pe Ro
mâni?

Au și făcut ce au făcut și în 
vara anului trecut tribunalul din 
Alba-Iulia a hotărît să tragă în ju
decată 42 de Români și încă în ce 
împrejurări? — Pe gendarmi, cari 
au abusat de puterea lor în mod 
scandalos, i-a chiămat pe toți ca 
martori contra Românilor, er pe 
martorii români îi declară pe toți 
interesați, călcând astfel prescrisele 
legei și făcendu-se indirect ocrotito
rul poftelor de resbunare șoviniste.

N’avem pănă în momentul 
acesta încă scire despre sentința 
adusă la Alba-Iulia, der ea desigur 
va fi condamnatâre, căci altfel ce 
înțeies ar fi avut întreg procesul 
acesta scandalos?

învingerea anti-semiților în Viena,
Seim, că cu ocasiunea alege

rilor comunale din Viena, ce s’au 
făcut astă-tămnă, a reușit a fi ales 
ca primar al Vienei conducătorul 
partidei anti-semite, Lueger, marele 
dușman al Jidanilor, al partidei „li

berale" dela putere și în același timp 
și al Maghiarilor. El a dobândit 
atunci o majoritate de două din 
trei părți a voturilor, dâr cu tăte 
acestea, la propunerea ministrului- 
președinte austriac Badeni, Majes- 
tatea Sa n’a vrut să-l întărâscă în 
postul de primar.

De atunci lupta între anti-se- 
miți și între partida dela putere, 
s’a continuat și mai înverșunat. S’au 
dat din partea celor dela stăpânire 
porunci peste porunci cătră funcțio
nari, cătră corpul profesoral și în- 
vățătoresc, și cătră toți cei de par
tida „liberală11, ca să facă tot po
sibilul pentru reeșirea „partidei li
berale11 la nouele alegeri, ba însuși 
Majestatea Sa a făcut în mai multe 
rânduri declarați uni, cari erau în
dreptate în contra lui Lueger.

După tâte acestea se credea, 
că anti-semiții se vor muia, și gu
vernul va isbuti să câștige popora- 
țiunea Vienei pentru partida sa. 
Der cei ce au crefiut astfel s’au în
șelat amar, când la alegerile comu
nale, ce a’au făcut în decursul acestei 
săptămâni, anti-semiții, adecă con
trarii Jidanilor, au raportat o învin
gere mai strălucită chiar și decât 
astă-tămnă. Pe când în tămna tre
cută s’au ales în consiliul comunal 
92 membri anti-semițî față cu 46 „li
berali11, la alegerile de acum s’au ales 
96 membri anti seni iți față cu 42 „libe
rali". Va să c|ică față cu alegerile din 
Septemvre a. tr. antisemiții au smuls 
din mâna liberalilor patru mandate noui.

Consiliul orășenesc al Vienei 
constă din 138 membri, pe cari îi 
aleg trei colegii electorale, având 
fiă-care colegiu dreptul de-a. alege 
câte 46 representanți, colegiul în
tâiei este compus din proprietari de 
case, capitaliști bogațl și marl co 
mercianți (cum ar fi la noi viri- 
liștii.) Aici s’a făcut alegerea alal- 
tăeii, în o Martie n. și au fost 
aleși 18 antisemițl și 28 liberali. — 
Colegiul al doilea este compus din 

classa mijlociă a cetățenilor, din 
funcționari, profesori și din toți 
bărbații cu diplome. Alegerea în 
acest colegiu s’a făcut în 2 Martie, 
și au fost aleși 32 anti semițl și 14 
liberali. — Colegiul al treilea con
stă din micii contribuabili, seu, mai 
bine cțisj din poporul muncitor. 
Aici s’a făcut alegerea în 27 Fe
bruarie și au fost aleși numai anti- 
semițî.

De aci se vede, că classa mun- 
cităre a Vienei, care duce îd primul 
rend sarcinele de sânge și de avere, 
s’a săturat de vorbele ademenităre 
ale celor cu „liberalismul" pe că
ciulă, și și-a întors cu disgust fața 
de cătră ei. Căutat’a partida „jidano- 
liberală" dela putere tăte mijlăcele, 
ca pe anti-semițî să-i desbine, der 
n’a isbutit.

Ministrul-președinte Badeni e 
fărte îngândurat, și se efice, că a în
ceput se înjure si el pe „liberali^, cari 
l’au păcălit, deăre-ce s’a încredut în 
puterea lor, der s’a convins acum, 
că sunt neputincioși. Jidovismul 
„liberal" se află deci în mare strîm- 
tăre.

Intre antisemițl s’a pornit acum 
o mișcare puternică în direcțiunea, 
ca consiliarii comunali antisemițl, 
în a căror mână este puterea, se 
nu mai pună primar pe Lueger, ci 
pe un alt antisemit, deăre-ce împă
ratul, care s’a pronunțat odată în 
contra lui Lueger și n’a vrut să-l 
întărescă, nu-șl va pute retrage acum 
cuvântul întărindu-1. In cașul acesta 
se crede, că încă la 20 Aprilie a 
acestui an noul consiliu orășnesc al 
\ienei își va pută începe activitatea 
sub conducerea unui primar anti
semit.

Desastrul Italienilor în Africa.
De ani de 49® Italienii în conținu 

pdrtă răsboiu cu semințiile indigene din 
Abc-ssinia, în Afrioa, pentru ca să pună 
mâna pe aoest regat, oare, după credința

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

(Episod militar din resboiul austro-prusian în 1866).

Faptele vitejescl sunt comora de mă
rire unui popor; cu cât ele sunt mai nu
merose și mai mari, cu atât mai prețiose 
sunt pentru popor; ele sunt corona virtu
ților, a cărei strălucire își revarsă radele 
sale pănă în timpurile cele mai depărtate 
și ridică numele bun al acelui popor în 
fața lumii. Dovadă e sânțenia și grija cu 
care fiă-care popor adună tote acele fapte 
ale fiilor săi în panteonuri și le reamintesc 
la tote ocasiunile solemne spre imitare pen
tru viitor.

Ore ne putem și noi Românii mândri 
cu astfel de fapte gloriose? — Trecutul 
ne răspunde la astă întrebare cu un hotă
rît : da! Avem un trecut pe cât, durere, 
de nenorocit, pe atât de strălucit. Un tre
cut, pe care l’am pute asămena cu cerul 
nopților întunecose pline de stele sclipi- 
tore. Insă n’avem o istoriă scrisă deplin, 
n’avem un panteon și astfel zac acele măr
găritare ale trecutului nostru încă pănă în 

diua de astădl resfirate în sînul poporului 
nostru în forme de povești, de basme și 
legende, așteptând edificarea panteonului 
românesc, unde apoi să le depunem ca mo
numentul cel mai prețios al străbunilor 
noștri!

Noi însă și pănă atunci avem o da
toria sacră, de-a scote din când în când 
câte-o ast-fel de faptă gloriosă la lumină, 
spre a îmbărbăta acele suflete mici, cari 
trăind pote în nisce timpuri mai desperate 
de cât altă-dată, au perdut totă speranța 
într’un viitor mai fericit.

O astfel de faptă, care înfrumsețeză 
istoria armatei imperiale cu o pagină scrisă 
cu litere de aur, der o faptă curat româ- 
nescă, voiii s’o descriu aici pentru toți acei, 
cari pote că n’au cunoscință despre densa.

❖

La nenorocita bătăliădela Koniggrătz, 
4 Iulie 1866, al cărei resultat fatal adusese 
atâtea urmări triste, pentru poporele im
periului nostru, a luat parte și un bata
lion din regimentul românesc al marelui 
duce Carol Alexandru de Sachsen-Weimar- 
Eisenach nr. 64.

De dimineța pănă după amedl ținu 
acea luptă. Armata imperială se purta brav, 
der sosirea armatei principelui de coronă 
al Prusiei în ajutorul armatei germane și 
intrarea ei în luptă făcu ca armata ger
mană să învingă asupra Austriacilor. Su
perioritatea puscilor cu ac învinse asupra 
eroismului și ca nisce torente nimicitore 
năvăleau colonele armatelor germane asu
pra corpurilor austriace, cari. înșirate pe 
o liniă de bătaiă de aprope patru mile și 
surprinse de ispravă spăimântătore al ace
lor pusei, steteau pe loc ca nisce valuri 
vii, în a cărei carne se împroscau glonțele 
inimice.

Tot într’o astfel de stare se află și 
sus amintitul batalion românesc. întins în 
liniă de bătaiă și-a fost trimis tirailorii săi 
cu un despărțământ înaintea inimicului, cu 
care îndată se și încăerară și se luptară 
pănă cătră 4 ore d. am., der vă4endu-se, 
că Prusienii pușcau dinbr’o depărtare mai 
îndoită de cum puteau ei pușca cu puscile 
lor, și cu o repediune și precisiune ne mai 
pomenită, vă4end perderile și decimările 
liniei de tirailorl, și că tirailorii prusienî 
pășiau acuma cu hotărîre înainte, se dete 

semnalul de retragere și rolare după fron
tul batalionului.

Intr’aceea Prusienii înaintară încet, 
der resolut, er batalionul românesc îi aș
teptă, dând din când în când câte un atac 
asupra lor, spre a-i sili să se retragă, însă 
înzadar. Tactica Prusienilor era norocosă. 
Ei nu înaintau în massă seu în grupe, ci 
într’o liniă împrăștiată, încât abia 2—3 sol
dați se aflau la un loc, fiind feriți ast-fel 
de-a fi culcați la pământ de glonțele sigure 
ale Austriacilor, pe când ei trimiteau glon
țele lor ca într’un zid format de soldații 
români.

La fiă-care luptă ținta de căpeteniă 
o formeză comandanții trupelor și oficerii, 
der cu deosebire purtătorul stegului, căci 
stegul e semnul de onbre și de mărire a 
trupei; cu cât e mai sdrențuros de glon
țele inimice, cu atât e mai prețios și ve
nerat. Pe steg joră soldatul credință și su
punere întru apărarea patriei; părăsirea lui 
e tot una cu necredința și trădarea de pa
tria, perderea lui e tot una cu lașitatea 
cea mai rușinosă. Stegul e punctul de na- 
vigațiune al respectivului corp; soldatul 
cătră el privesce cu încredere, sciind, că 
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Italienilor, li-e neapărată de lipsă pentru 
realisarea politicei lor coloniale. In diferite 
timpuri au avut Italienii când lupte mai 
însemnate, când mai mici, ou Negri din 
Abessinia, oarl steteau sub diferit! condu
cători. Acum în timpul din urmă însă se 
vede, oă semințiile indigene s’au unit tâte, 
pentru oa ou puteri îndoite să respingă pe 
Italieni din țâra lor, și oonducerea asupra 
acelor seminții a luat’o Menelik, căpetenia 
Șoanilor, despre care se afirmă, oă numai 
cjilele trecute s’a încoronat oa rege al Abes- 
siniei.

Anul trecut armata italiană raportase 
mai multe învingeri asupra Șoanilor, însă 
văcjend guvernul italian, că cu acâsta totuși 
nu a ajutat oausei, și țâra nu e ooupată pe 
deplin, se hotărî să trimită la Abessinia o 
espedițiune mai însemnată, oare se curme 
răsboiul ou o luptă decisivă, și să ocupe în 
mod definitiv Abess.nia. Trupele italiane, 
sub comanda generalului Baratieri, avură 
lunile trecute mai multe ciocniri ou Șoanii, 
în cari aoeștia de regulă fură bătuți. Vă
zând însă guvernul italian, oă niol armata 
lui Baratieri nu e de ajuns, a hotărît să 
mai trimită încă o armată de 30.000 soldați, 
cari stând sub comanda generalului Baldis
sera, plecase înainte ou doue săptămâni 
din Italia peste mare și debarcă Marția tre- 
oută la Massauah în Abessinia.

Trupele ajutătâre ale lui Baldissera 
ajunseră însă prea târdiu, oăcl deja armata 
generalului Baratieri suferise un desastru co
losal, fiind aprope întidgă nimicită de cătră 
Șoani.

Catastrofa s’a întâmplat ast-fel: Ge
neralul Baratieri, fără a mai aștepta tru
pele ajutătore ale generalului Baldissera, 
a ținut în 29 Faur un sfat militar cu ofi- 
cerii săi, și cu puține esoepțiunl, aprâpe 
toți generalii și oficerii hotărîră se atace ar
mata dușmană. Astfel Baratieri îșl împărți 
armata în trei oolone mari, sub conduce
rea generalilor Albertone, Dabormida și 
Arimondi și reserva o pusă sub comanda 
generalului Ellena. In 1 c. se începu ata
cul general asupra Șoanilor, și mai mult 
înainta oontra acestora generalul Albertone 
ou oolona sa dela aripa stângă. Atunci 
întrâga armată a Șoanilor se aruncă asu
pra colânei lui Albertone, și cu tote că 
Italienii și soldații indigeni, numiți Ascarl, 
se luptară brav, și cu tâte că tunurile nu 
înoetau de-a arunca foc în șirurile duș
mane, totuși în fine Albertone, după-ce în 
cuartirul general nici nu-i aveau grija, iu 
silit să se retragă și să câră ajutor. La ce
rerea acâsta Baratieri ordonă să mârgă 
oolâna generalului Arimondi în ajutorul 
lui Albertone, dâr Arimondi cu trupa sa 
era atât de departe, încât îi trebuiau patru 
ore pănă să ajungă la oolona lui Alber
tone. Ast-fel aoesta fu din nou urmărit și 
atacat de Șoani și AmharanI. Oolona lui 
Albertone se retrase astfel pănă în ime
diata apropiere de celelalte trupe italiene. 

Aoeste steteau conoentrate în masse la 
Rebi Arjeu, și fiind suprinse, nu putură să 
se desvolce destul de repede, ca, de o parte 
să opresoă retragerea oolânei lui Alber- 
tone, âr de altă parte să atace acuma ele 
pe inimic. Ast-fel se născu aoum în între- 
ga armată italiană o panica și demorali- 
sare nespusă. Unele despărțăminte se lup
tară vitejesce, altele înoepură a fugi. Se 
dice că generalii Baratieri și Arimondi în
cercau să oprâscă cu revolverele în mâni 
pe soldații fugari. Der nu ajută nimic. In 
fine întrâqa armată italiană, tote trei colonele 
și reservele, o apucară la fugă. Din întrâga 
armată la număr 18.000 soldați, nu se 
mântui decât numai a treia parte, ceilalți 
sunt morți, răniți, seu au căfiut în mânile 
Șoanilor. Despre generalii Dabormida, Al
bertone și Arimondi nu se scie nici până 
aoum nimica, dâr se crede, cu totă proba
bilitatea, că au căcțut în luptă.

înfrângerea acesta cumplită a unei 
armate atât de pline de speranță a produs 
nu numai o mare jale și întristare în Italia, 
ci și o consternare generală în Europa.

Regele Umberto, care se afla în oălă- 
toriă prin țâră, imediat oe sosiră soirile 
despre desastrul dela Adua, plecă în 4 o. 
la Roma și se consultă cu miniștri și cu 
persânele politice mai de frunte. In sera 
aceleia-șl dile ministrul-președinte italian 
Crispi depuse în mânile regelui dimisiunea 
cabinetului, pe care regele o primi.

In șediuța de alaltă-erl a camerei ita
liano Grispi comunioâ deputaților demisiu- 
nea cabinetului, la ceea ce deputății din 
stânga estremă se ridicară și înoepură a 
striga: „Trăescă regele!“ Crispi făou ironic 
mai multe complimente, și spuse apoi că 
guvernul de pănă acum va conduce însă și 
mai departe afacerile, pănă la numirea unui 
nou guvern. Președintele camerei, Biancheri, 
luă la cunoscință deolarațiunea lui Crispi și 
închise repede ședința, cjicend, că o va 
conchema, când va afla de lipsă. In mo
mentul acela se iscă un vifor nedescriptibil 
între deputății oposiției, de dre-ce mai 
mulțl ar fi voit să vorbesoă, și Rudini cerea 
ca guvernul se se pună sub acusă. Oposițio- 
nalii și diariștii nu voiră să se depărteze 
din sală, nici când apărură gendarml și 
servitori și-i amenințară că-i vor scote cu 
puterea. In fine deputatului Imbriani îi suc
cese să domolâscă spiritele, și cu toții se 
depărtară.

Pănă când decurgeau în cameră lu
crurile amintite mai sus, înaintea edificiului 
parlamentului se aduna o imensă mulțime 
de popor care necontenit strigă: „Trăâscă 
Milanul! Trăescă Pavia! Peră Menelik!^ O 
oetă de vr’o 300 porni apoi spre locuința 
lui Crispi, și ajungând aoi, între înjurături 
sparse fevestrile casei. De aoi merseră apoi 
demonstranții la redaețiunile cjiarelor „Po
pote Romano'1' și „Tribuna1, și acestora înoă 
le sparseră ferestrile. Gendarmii arestară pe 
mai mulțl dintre demonstranți.

Crispi făcu în 5 o. și în senat tot 
aoeeașl deolarațiune ca și în cameră, după 
care senatul îșl amână ședințele pe timp 
nedeterminat.

Intre numele, cari vin în combinațiă 
la cestiunea formărei noului cabinet, se 
aminteso mai mult trei, adecă: Rudini, 
Saracco, și Ricotti.

țharul „Nazione1 anunță, că regele 
Umberto a luat hotărîrea să trimită pe 
câmpul de resbel din Africa pe un prinț 
regal, și adecă pe tânărul conte de Turin, 
care de present este major la cavaleriă. 
Regele e de părere, că pasul aoesta îl pretind 
evenimentele din urmă și tradițiunile oasei 
Savoya.

Ce se ține în fine de generalul Bara
tieri, regele pe cale telegrafică l’a pus în 
disponibilitate și tâte raporturile sale mili
tare au fost predate procurorului suprem 
militar, ca să-și dea părerea asupra lor. 
Aousele ridicate contra lui Baratieri sunt 
următbrele: Mai întâiu, el a făout ast-fel de 
disposițiunl în lupta dela Adua, încât cele 
trei colone steteau ou totul departe una de 
alta, și era imposibil să se ajutore împru
mutat, ceea ce sa și vădut ou ocasiunea 
ataoului colonei lui Albertone; al doilea, 
Baratieri, oa comandant suprem, nu putea 
ave tote frânele comandai în mâna sa, de 
6re-ce stetea într’o depărtare aprope de 4 
chim, la spatele liniei de luptă; al treilea, 
n’a ordonat la timp retragerea, și re- 
serva n’a trimis’o în luptă; și în fine cea 
mai grea aousă este, oă Baeatieri fw tec să 
fi fost cel din urmă, el a părăsit mai întâiu 
câmpul de luptă și înoă atât de repede, în
cât într’o singură (ji a făcut o oale de 
125 chim. Acusa acâsta din urmă se ridică 
și față ou generalul Elleua, comandantul 
reservelor. Paragrafii 72 — 88 din codicele 
renal militar, pe basa cărora sunt puși în 
acusă generalii Baratieri și Ellena, osân
desc la degradaie și la morte pe acel soldat 
oare-șl părăsesoe posiția îu fața dușmanului.

întrevederea Monarchului nostru cu 
Felix Faure-

In orașul Mentone din sudul Franoiei 
a avut loc alaltăerl întelnirea lui Felix 
Faure,. președintele Republicei francese, cu 
Monarchul nostru Francisc Iosif I care de 
present petrece în ținutul frumos și ro
mantic al Revierei, situat în partea sudică 
a Franciei.

Maiestatea Sa făcu calea dela otelul 
Cap-St.-Martin, unde este încuartirat pănă 
în orașul Mentone în trăsură însoțit de 
adjutanții săi și de un detașament de gen
darml călări. Monarchul nostru era îm
brăcat într un vestmânt de salon negru, pe 
cap c’un cilindru și avea în butonieră ro- 
zeta „Legiunet de onoreu.

La apropierea Monarchului de piața 
primăriei, mulțimea adunată erupse în stri
gări de: „ Trăiescă Francisc Iosif! Trăiască 

FranciaF La intrarea în primăriă, unde 
se afla președintele Faure, Maiestatea Sa 
fu întâmpinat de generalii Tournier și Geb
hart precum și de primarul orașului Nizza 
Lau> entie, âr musica militară întonâ imnul 
poporal austriac. La ușa salei celei mari 
a primăriei îi eși înainte Faure și Monar
chul cu președintele se salutară cu strîn- 
gerl de mână. După-ce fură recomandați 
miniștri francesl și suitele, aceștia se re
traseră și Maiestatea Sa împreună cu pre
ședintele Faure rămaseră timp de 20 mi
nute singuri. După întrevorbirea acâsta 
Monarchul austriac se depărta între uralele 
entusiaste ale publicului, luând calea în
dărăt spre otel.

Abia trecu i/i de oră dela plecarea 
monarchului și președintele Faure însoțit 
de o suită militară, de 15 oficerl și de-o 
escortă splendidă de Cuirasierl plecă spre 
otelul Cap.-St.-Martin pentru a întorce vi- 
sita Monarchului. Ajungând la otel, Faure 
se dădu jos din trăsură și de abia întră în 
vestibulul otelului, când ușile despărțămân
tului de odăi, locuite de părechia împără- 
tescă austriacă, se deschiseră și pe prag 
apăru Majestatea Sa Monarchul, care îl sa
lută în mod forte cordial pe președinte, îl 
conduse apoi în salon și-1 recomandă Ma- 
jestății Sale împărătesei Elisabeta. Faure 
sărută mâna împărătesei. Visita dură 18 
minute; după aceea Faure îșl luâ adio și 
însoțit de Monarchul pănă la ușă urcă tră
sura și plecă spre Nizza, unde mai făcu 
două visite: una principelui Albert, dom
nitorul Monachului, și alta Țarcviciului, 
care locuesce într’o vilă așa numită: „La 
Turbie*.  Se dice, că între președinte și Ța- 
revicl nu s’a atins nici o temă politică.

*) .Dimitrie Țepeneag s’a născut la Mehadia 
în anul 1838 ; intrase după absolvarea școlelor 
normale de acolo, în scola militară dela Biserica- 
albă la anul 1858, unde prin dlligința și prin talen
tul seu estra-ordinar devenise curând cel mai es- 
celent între conțcolarii sei și se susținuse ast-fel 
pănă la finea studielor sale, după cari apoi în 16 
Septemvre 1856 fusese asentat ca corporal-cadet la 
regimentul al 13-lea de grănițerî româno-bănățenl. 
Aici ajunsese îndată după intrarea sa în serviciul 
militar, profesor la școla militară din Caransebeș, 
înainta treptat la gradul de sergent-cadet, apoi la 
1859 se făcu locotenente. După resbelul din 1859 
fu numit ca comandante tot la acea școlă militară 
din Caransebeș, eră la 1866, voind din propriul 
suflet de a lua parte la resbel, fu strămutat la 
regimentul de liniă nr. 64, marele duce de Sach- 
sen-’Weimar-’Eisenach, al cărui district militar era 
Brașovul, în Transilvania, regiment pur românesc.

Luând parte la bătălia dela KSniggrătz, el 
a stors admirarea amicilor și inimicilor prin pur
tarea sa estra-ordinară și prin mortea sa eroică. 
Intre raporturile despre acestă bătăliă escelâ. des
coperirea morții lui D. Țepeneag, apărută mai în 
tote diareic germane sub titlul: ,Der Heldentod 
eines osterr, Offiziers11, după care descriere enarez 
și eu din memoria acestui episod, adăugând ast
fel și din.parte-ml încă o frundă de laur la cu
nuna nemurirei mult iubitului și mult regretatului 
meu amic și conșcolar.

Condamnări pentru „Manifest".
Cetim în „Tribuna" de Sâmbătă:

D l Dr. I. Rațiu a înaintat re
curs cătră vice-șpanul comitatului 
Sibiiu, în contra sentinței poliție
nesc!, prin care a fost osândit la 10 
4ile temniță ordinară (de îndeplinit 
într’o chilie dela poliție) și 100 fi. 
amendă, și l’a înmănuat căpitanului 
polițial din Sibiiu, Luni, 2 Martie, 
pe la 5 ore după amecjî. Căpitanul 
polițienesc așader n’a putut se pre- 
dee fișpanului recursul decât Marțî 
diminâța, 3 Martie pe la 9 bre.

Adi Vineri, 6 Martie, înainte 
de amedî adecă după 3 cțile, d-1 Dr.
I. Rațiu a căpetat dela vice-șpanul 
Reissenberger răspunsul, prin care se 
confirmă sentința polițienescă.

Graba cu care s’a întâmplat re- 
solvarea recursului e într’adevăr sem
nificativă.

Dela d 1 George Pop de Băsescl primim 
următârea depeșă:

apărând stâgul, apără tot-odată și onorea 
patriei și vatra strămoșescă, a învinge seu 
a muri sub stâgul său, e chiămarea cea 
mai sublimă a apărătorilor patriei.

Apropiându-se Prusienii cam la o dis
tanță de 400—600 pași de batalionul româ
nesc, purtătorul stindardului cădu mort, 
și îndată suboficerul din drâpta luă stegul, 
spre a suplini locul mortului. Insă Prusienii 
nu se opresc nici în fața focului nimicitor 
al batalionului, ci inainteză cu un admirabil 
dispreț de morte, trimițând și ei din par
tea lor foc și morte între Românii noștri, 
încât și suboficerul curând, după ce luă 
steagul, primi câte-va glonțe și, fiind greu 
rănit, trebui să predea steagul cameradu- 
lui său, suboficerului din stânga. Acesta 
abia puse mâna pe steag, și — ca și când 
mortea ar fi fost scrisă pe dânsul, — cădu 
și el mort la pământ, lovit de un glonț 
drept în frunte.

Se chiămâ îndată alt suboficer se pri- 
mescă steagul, dâr acesta vedând, că a lua 
steagul în mână e mortea sigură, se cutre
mură și cuprins de instinctul natural de 
propriă conservare, — părea a se socoti, 
că ce e de făcut; în momentul acesta însă 

se și repedi în front locotonentul Dimitrie 
Țepeneag*),  care pănă aci stase la locul 

său după front, ca oficer de drapel; el luâ 
steagul din mânile muribundului și văclând, 
că Prusienii s’au apropiat deja la vre-o 
200 de pași, că are sâ vină rândul la în- 
căerare, și că steagul, acest simbol al ond- 
rei, va fi în pericul de-a cădâ în mânile 
inimicului: cu o trăsură tot atât de repede 
de sus pănă ’n jos despărți flamura de pră
jina steagului și dicend: „mai bine nimi
cit, deeât desonorat1, rupse steagul în mii 
de bucăți, cari apoi le aruncă în vânt, 
împrăștiindu-le în tote părțile. Un: „să 
trăâscă!“ se aucli și-atuncl din pieptul bra
vilor luptători, cari sciind apreția acestă 
faptă resolută și eroică, priveau cu mân- 
driă asupra bravului lor superior.

— „De rușine am scăpat băețl; acuma 
Dumnedeu să ne ajute mai departe! Der 
âtă că vine Prusacul, dațl feciori și nu cru
țați praful, și decă se va prinde de noi, 
apoi diregeți-1 bine cu patul puscii, ca să 
pricâpă, că în vinele nostre nu curge apă, 
ci — sânge românesc !u

Și într’adevăr, Prusienii ajungând în- 
tr’aceea la o depărtare de abia 50—60 de 
pași, se aruncară încă-odată la pământ, 
vădând puscile Românilor îndreptate asu

pra lor, gata de-a mai slobodi o descăr- 
cătură. Românii țintesc și ei mai jos, des
carcă după comandă puscile, însă Prusienii 
sar îndată după aceea în sus și în pas de 
alergare se repedesc, concentrându-s4 ca 
un nor de locuste asupra batalionului de 
Români, ajung la ei, și: hei, hăi, să mai 
fi vădut lupta, ce urma acum!...

Românul, blând ca mielul când e 
acasă la cornele plugului, seu la munte cu 
fluera sa după turma de oi, devine turbat 
când luptă față în față cu dușmanul pa
triei sale și când e vorba de apărarea cui
bului strămoșesc. Vădend, că cu puscile 
acuma nu mai pot face trebă, începură 
a-le prinde pe la gurile țevilor și acuma 
dăi, Ioane, și nu cruța capetele Prusacilor...

Ei, numai de n’ar fi fost atâția Pru- 
sianl. Dâr tot mai mulțl veniau și-i încun- 
giurau pe Români din tote părțile. Un ser
gent Prusian se apropia de locotenentul 
Țepeneag, care cu prăjina stâgului în mâni 
stete pe loc făr’ a se mișca; Prusianul se 
prinse de prăjină vrând să i-o smulgă din 
mâni, dâr Țepeneag o ținea ca între nisce 
clește de fier. Deo-dată însă pierdându-șl 
echilibrul, prin smâncirea repede a sergen-
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„Pentru Manifest sunt osândit 
Ia 15 (jile arest și 100 fi. amendă.

Intrigele în causa ardelenes?ă.
(Coresp. par. a „Gaz. Trans.‘f)j

Bucnresci, 22 Februarie v. 1896.
Domnule Redactor! Diarele de 

aseră din capitală: „Epoca11, „Ziua“, 
„Adevărul11 publică mari destăinuiri 
în cestiunea ardeleană, cari numai 
îmbucurătore nu sunt pentru frații 
ardeleni.

Sunt positiv informat, că auto
rul destăinuirilor e Aurel Popovicl, 
care nu sciu de ce și pentru ce s’a 
învrăjbit la nemurire cu compania 
triumviratului : Slavici - Brote - Bianu, 
plus bietul S. Albini, care e a cincea 
rbtă la car.

„Timpul“ promite pentru mâne 
a publica ceva și mai și.

Vedî, iubite domnule Redactor, 
ce isprăvi au făcut acești bmenl în 
Bucuresci, cari pe Ardeleni i-au fă
cut de rîs și de ocară în fata lumei, 
de când s’au așezat aici, și de când 
au supus cestiunea (causa) Ardealu
lui partidelor politice militante („scblă 
tu, se șe4 eu“) în țeră.

Tote le-am prevăcjut încă dela 
venirea „esilatilor“ de prin Elveția.

Duhul necurat al lui Slavici cu 
duhul necurat al lui Brote, întovă
rășiți cu cârtița-sobolul Bianu, trebuia 
se dea resultatuJ, pe care îl vedem 
cu ochii.

Au trăit în țera acbsta Arde
leni ca Lazar, Maiorescu-tatăl, Lau- 
rianu-tatăl, BărnuțiQ, Aron Florian, 
Papiu Ilarianu, Nestor, Aron Crainic, 
Suciul și alții, der toți au privit 
causa Ardblului ca o moștenire sfântă, 
moștenire, pe care ei nu și-au per
mis a o tăvăli prin noroiul stradelor 
Bucureștilor.

Ei prin scrieri de mare preț au 
susținut aici politica celor rămași 
acasă; ei apărau aici între anii 
1859—1867—1873—1884 autonomia 
Ardealului alăturea cu cei dela „Ga
zeta transilvaniei“ și „Federațiunea11. 
A trebuit să se încuibe aici serbo- 
teiul Slavici venal și E. Brote brîn- 
zoiu, să facă din autonomia Tran
silvaniei causă de speculă perso
nală.

Un lucru e sigur, că acești omeni 
s’au anihilat (s’au făcut cu neputință). 
Lumea întrăgă îi desprețuesce. Ar- 
ticolii „Gazetei11 dela ivirea broșurei 
„Tribuna și Tribuniștii" au contri
buit în mod esențial la demascarea 
lor. Nu mai pbte fi Român priceput, 
care să-i mai asculte; ce e drept pot 
însă să fiă și de aceia, cari să-i lin- 
gușescă numai și numai pentru a

obțină un favor personal, fiind acești 
soboli (triumviratul, plus a cincea 
r6tă la car) acreditații celor dela 
putere.

Dumnezeu cu voi și cu sfânta 
causă a Ardtiului!*

Destăinuirile, despre cari vorbesce 
corespondența de mai sus, și a că
ruia autor dice, că este d-1 Aurel 
Fopovici, unul din cei trei „esilațl", 
privesc acțiunea triumviratului Sla- 
vici-Brote-Bianu, pentru a duce la 
sferșit planul descoperit de Slavici 
în broșura „Tribuna și Tribuniștii", 
adecă împăcăciunea cu br. Banffy pe 
temeiul unei revisuiri a legei electorale, 
și fără de nici o altă condițiune.

Foile sus amintite spun între 
altele, că Eugen Brote a convocat 
la începutul iernei în Sinaia o con
sfătuire, la care au luat parte așa 
dișii „esilați11 și câți-va prietini ai 
lui Brote de pe la. noi. Aici E. Brote 
le-a spus că el este „eăpățina" Ar
delenilor în Bucuresci, și că prin el 
au se se pună t6te la cale. La 11 
Februarie st. v. au fost din nou o 
consfătuire la d-1 E. Brote în Bu
curesci, în care acesta le-a împăr
tășit colegilor din tovărășiă, că e 
vorba de a se întemeia un cțiar nou 
oporțunist român în Transilvania (la 
Brașov?) care „nu va mai susține pro
gramul partidului național dela 1881, 
ci va fi un c|iar guvernamental". D-1 
E. Brote'a cjis, „că e de lipsă, ca 
se se îndulcâscă tonul față cu Un
gurii", căci numai așa se va pute 
face împăcăciunea „cu ajutorul mi- 
nistrului-președinte Sturdza și a mi- 
nistrului-președinte BanffyA

Condițiunile acestei împăcăciuni 
sunt tot aceleași, pe cari le-a pro
povăduit loan Slavici prin „Tri
buna11 și prin broșura sa „Tribuna 
și Tribuniștii". Românii se ia parte 
la serbările mileniului; se se lapede de 
passivitate și la viitdrele alegeri dietale 
se alâgă, er deputății lor, câți ar fi, 
se facă parte din partida guvernului. 
La rendul seu guvernul unguresc va 
introduce orecan modificări în legea 
electorală, însă numai după alegeri.

încă un proces monstru.
Mercurea trecută s’a început înaintea 

tribunalului r. din Alba-Iuliă un mare pro
ces de caracter politic, în care figurâză ca 
acusațl 42 de Români, între cari și domne 
și domnișore.

Gausa procesului sunt demonstrațiu- 
nile arangiate contra Românilor în primă
vara anului 1894, cu ocasiunea reîntorcerei 
dela Clușiu a celor condamnați în procesul 
Memorandului. Printre aceștia se afla și d-1 
advocat Rubin Patița, care la gara din

Alba-Iulia a fost întimpinat de-o cetă de 
Români cu strigări de „să trăâscă11. Im- 
pregiurarea acâsta a făcut, ca plebea ji- 
dano-maghiară de pe stradele Albei-Iulie 
să se rAsvrătescă în contra Românilor, 
s’a pus în mișcare totă poliția, ba s’a adus 
și milițiă. Românii au fost bătuți și batjo
coriți, unul a fost junghiat la gară, pe d-1 
Patița a voit să-l împusce un gendarm în 
curtea casei sale.

Românii au înaintat plângere contra 
celor ce ’i-au bătut și batjocurit, der tribu
nalul a răspuns prin punerea sub acusațiune 
a 42 de Români. Etă numele lor:

1) Ioan M e d r e a, învățător în Țelna, 
de 23 ani; 2) Dionisiu Truța, paroch în 
Țelna; 3) D na Truța, preotâsă în Țelna; 
4) loan Bergian, de 23 ani, învățător în 
Drîmbar; 5) Octavian Popescu, econom, 
inteligent, 28 ani, din Ighiel; 6) D-șora 
Maria T i m i ș a n, din A. Iulia ; 7) Grigorie 
Murășan, 46 ani, cismar în A.-Iulia; 
8) loan Tîrnovan, 47 ani, cismar în 
A.-Iulia; 9) Nic. Roșea, 55 ani, cismar 
în A.-Iulia; 10) Nic. Băcilă, 39 ani, cis
mar în A.-Iulia; 11) Andreiu Ti mi șan, 
răposat; 12) N. Sântimbrean, 44 ani, 
zidar, îșl scie scrie „numele rău “, din 
A.-Iul’a; 13) Samoilă Tordoșan, 48 ani, 
econom; 14) Petru H e p r i a n, 37 ani, zi
dar ; 15) Iosif Roman, 48 ani, negustor 
mic; 16) Antonie Murășan, 36 ani, câr- 
ciumar; 17) Ștefan Crișan, 35 a., zidar; 
18) Petru Grecu, 31 a., zidar; 19) Ant. 
Drimbărian, 44 a., zidar; 20) loan 
Berghian, (absent din causă de bolă); 
21) G. Pâcleșan, 34 a., econom; 22) Ion 
Câmpean, 77 a., zidar; 23) Nic. Mun
tean Sîru, 56 a., diler; 24) Ioan Bur- 
cut a, 37 a., zidar; 25) Nic. Muntean 
Is ar iu, 50 a., diler; 26) Ioan Petr aș, 
31 a., econom; 27) Iuliu Rada, 36 ani; 
28) Teof. Cri co van, 35 a., econ.; 29) G. 
Banc iu, 38 a., cjiler; 30) Dum. Pleșa, 
44 a., cărăuș; 31) Toma Pleșa, 50 ani, 
econom; 32) Toma Roșu, 52 a., econom;
33) Tod. Sântimbrean, 39 a., cărăuș;
34) loan Mihălțan, 43 a., diler; 35) Io
sif Sebeș an, 70 a., privatier; 36) Maria 
Sjântimbrean, „de 20 ani trecută,11 ser- 
vitore ; 37) A.. Ș eu șan, 40 ani, diler; 38) 
Ru bin Patița, 55 a., advocat; 39) D-na 
Patița; 40) N. Lăpăduș, 48 ani, Icis
mar; 41) N. Vaidean, (absent); 42) G. 
Mii aș, 33 a., econom, — toți din Alba- 
Iulia.

Dintre aceștia unii sunt acussațl pen
tru opunere cu forța în contra autorități
lor, alții pentru delictul „preamărirei", alții 
pentru vătămarea „onorpi" autorităților 
publice, er alții pentru mai multe de odată. 
Apărătorul tuturor este d-1 advocat Corio- 
lan Brediceanu din Lugoș.

Până erl la amecjl abia s’a isprăvit 
c-u ascultarea acusaților și a celor 28 mar
tori, câți au fost citat!. Atât martorii, cât 
și acusații s’au purtat brav, vorbind cu 
curaj și numai românesce. Sentințe pănă 
în momentul de față nu o cunoscem.

SOIRILE BILEI.»
— 24 Februarie.

Doi Români macedoneni, membrii ai 
Eforiei scotelor române din Macedonia, au

sosit flilele aceste în Bucuresol cu soop de 
a stărui pe lângă guvernul român să nu 
se închidă scolele române ale Eforiei prin 
tăierea subvențiunei, ce li-se da. AoeștI 
doi Români maoedonenl însă au fost ohiă- 
mațl la poliția din BuourescI, unde li-s’a 
spus, că dâcă nu vor părăsi teritoriul ro
mân în 24 de ore, vor fi espulsațl. Minis- 
tru-președinte Sturdza, interpelat în Ca
meră de dep. Scorțescu asupra acestui fapt 
a declarat, că este adevărat că au sosit în 
în Bucuresci doi Români din Macedonia, 
oarl au făout ore-care agitațiă in oestiunea 
scolelor de acolo și că d-sa a voit să îm- 
pedece ca aceste agitațiuni să se produoă 
și în Bucuresci și le-a făcut ounosout să 
părăsâecă țera. Guvernul n’a luat nici o 
măsură de espulsare, der va fi nevoit 
să-o faoă dâcă aceștia nu vor pătăsi țâra 
de bunăvoiă. Cei doi Macedoneni se nu
mesc Apostolescu și Christoviol.

—o—
întrunire de protestare, Duminecă 

se va ținâ în Bucuresci o întrunire de pro
testare în afacerea celor doi Români ma
cedoneni. întrunirea e conchiămată de cjia- 
rele oposiționale în frunte cu „Dreptatea11 
organul fostului ministru de intereeN. Fleva.

— o—
Proces de pressă „cu cusator11. Pro

cesul intentat „Dreptății11 din Timișora, 
care s’a sistat în urma trecerii d-lui D. G. 
Candrea, redactor responsabil, în România 
se va petracta (Țo0 „Trib.“ „cu cusator*  în 
16 Aprile a. o.

— o —
„Albina11, primul institut românesc 

de credit și economii, a făcut și în anul 
trecut progrese frumose în toți ramii prin- 
oipall ai operațiunilor. A realisat un profit 
curat de 124,311 fi., mai mult ou 2,643 fl., 
ca în anul de mai ’nainte. Din venitul cu
rat se vor împărți pentru scopuri de binefa
cere 6558 fl. 66 cr. Dividenda acționarilor 
16 fl.; fondul special de reservă înființat 
în 1892: 220,423 fl., fondul de pensiuni 
al funcționarilor 102.096 fl. etc. La „Masa 
studenților*  înființată de „Albina" la înoe- 
putul acestui an școlar, primeso prân4 
gratuit 50 studențl români și se cheltui
esc cu întreținerea lor cam 3000 fl. la an.

—o—
Societatea de consum din Blașiu și-a 

ținut cjil0!0 acestea adunarea generală. S’a 
constatat, că deși, durere, Românii n’au 
sprijinit pănă acum după cuviință acâstă 
sooietate, fiind-că mulțl Români din Blașiu 
și împrejurime nu-șl cumpără mărfurile de 
lipsă din prăvălia societății, cum ar fi da
tori să facă, — prăvălia totuși a avut și 
în unul trecut 1399 fl. 17 cr. câștig, acțio
narii primesc dividendă 6°/0, depositul de 
mărfuri era la finea anului de aprope 34,000 
fl. De patru ani, de când s’a deschis acâstă 
prăvăliă, a adus mult bine Românilor, căol 
a făout să se eitinâscă mărfurile și Jidanii 
nu mai pot face „gheșeft", — doi dintre 
ei și-au și luat catrafusele și s’au cărat din 
Blașiu.

tului, cădu mort, lovit fiind de șepte glonte, 
în brațele sergentului cu prăjină cu tot.

După o luptă uriașă Românii au fost 
în fine siliți prin numărul sugrumător al 
inimicului să rupă cercul de fier, care îi 
împresorâ și să se retragă după armata im
perială, lăsând o mulțime de morțl în mâ- 
nile Prusienilor.

Intre aceștia era și bravul locotenent 
D. Țepeneag, a cărui purtare eroică atrase 
chiar și admirațiunea inimicului învingător, 
înmormântarea lui se făcu pe câmpul bă
tăliei cu totă solemnitatea cuviinciosă; pe 
pieptul mortului strălucia crucea de aur, 
er fruntea lui era încununată cu o coronă 
de lari, semnul ideal al nemurirei.

Petru Broșteanu.

Dragoste învrăjbită.
i.

Fata sta la portă, mă-sa la prilaz — 
Nu știu ce-avea fata, că-i era necaz 
Și umbla de colo pănă colo bâtă.
0 vedea și mă-sa, că e supărată 
Și că-i jocă ’n lacrimi ochii arși de foc, 
0 vedea prin casă că se ’nverte ’n loc;

Prinde ’n mâni un lucru numai ca sS-1 prindă, 
Ese ’n tindă, întră, erășl ese ’n tindă 
Și frământă casa cu nimic, așa, 
Ieri, cât a fost cjiua, nu s’astempăra 
Nici cât bați în palme, și-alerga silhue, 
0 trudea vre-o taină și-ar fi vrut s’o spue 
Și, de multă trudă, n’a vorbit de loc. 
S’a culcat în urmă supărată foo.
Și prin somn într’una a vorbit cu șopte. 
Astă-dimineță s’a soulat de nopte 
Și-a tors două fuse pănă s’au sculat 
Ceialalți ai casei. Și-avea plânsă fața. 
N’a vrut să mănânce. Totă dimineța 
N’a vorbit nici două, er când a ’nceput 
Mă-sa cu ocară, fata s’a făcut 
Albă și-apoi verde și-a isbit din mână 
Fusul plin și furca și-a umplut de lână 
Lavițele vetrei. „Bine, fă, dar’ ce-i?“ 
A luat în urmă cusătura ei
Cea cu flori — cămașă, sore de frumâsă — 
Și s’a dus în pragul tindei, ca să cosă. 
Dup’un cias de vreme, mamă-sa venind 
Nu știu ce să-i spue, s’a crucit privind 
Cusătura fetei: „Nu vedî, că se perde ? 
Unde-ar fi cu galben, ai cusut cu verde; 
Crucile pe umăr nu le-ai dus în șir. 
Numără, Simino, numără pe fir;

Trei le treci și două le desparți de-o parte 
Ca să ese forma scrisă ca din carte.
Florile altiței, tu le spândurl sus; 
Roșul de pe margini uite cum l’ai pus! 
Și-ai cusut cu negrul fluturii pe cote!11... 
A vădut Simina greșurile tote 
Și-a ’nceput să tae cusătura ’n rând 
Să uita la pânză; dâr nebunu-i gând 
Alergă departe, numai foc și pară.
Când se ’ntorse ’n urmă mamă-sa d’afară 
Și-a pus mâna ’n șolduri și-a privit’o drept: 
„Ai stricat, Simino, ce-ai cusut la piept! 
Ce-a fost buni Păi, uite mânecile-s rele! 
Ce-ai făcut? Stai betă și te uiți la ele!“ 
Ea prindendu-șl tote sculele într’un loc 
Le asverli de-o parte: „mamă, dă-le ’n foc!"

II. z
Avea biata fată ca de ce să-șl porte 
Sâmbetele însăși. ț)i, că și la morte 
S’a gândit Simina, dar’ la asta nu.
Mă-sa e de vină! Mă-sa ’i dise: „Du 
Câte-va și Linei, că și ea-’țl aduce!“ 
Lina! Par’că fetei îi venia s’apuce 
Și de gât s’o strîngă pănă va muri 
Lina, că din dânsa dor’ le răsări 
Certa cu Lisandru! Lina-i vinovată!
Ieri, dela chindie, și-astădi diua t6tă

S’a isbit cu gândul, tot pe gânduri stând, 
Par’că e cu farmec! Tot același gând, 
Par’că-i sta Lisandru prapur înainte! 
Se muncea Simina să-și aduc’ aminte 
Când s’au prins la cârtă, pentru ce și cum ? 
Ce-a dis el? Și densa ce-a răspuns, și ’n drum 
Cine-a fost s’audă ? El a 4is: „Ei lasă, 
Pentru-atâta lucru nu fi măniosă!
Dac’am dis’o iârtă, n’am să ți-o mai 41°“ 
Ea s’a ’ntors grăbită, n’a răspuns nimic 
Și-a plecat. Lisandru într’un suflet vine: 
„Nu te las, Simino, vrâu să mor mai bine! 
Nu te las acasă! Stăl, că faci păcat!
Uite, dă-ml o palmă, și să fiu iertat!“ 
El a hârțuit’o, n’a lăsat’o :n pace 
Și-o silia să ridă. Hoța se preface!
Ea smucindu-șl însă grabnic brațul drept 
L’a lovit cu pumnul măniosă ’n piept
Ca s’o lase ’n pace! Și-a plecat, nebuna! 
Asta-i ce-o dore, asta numai una:
L’a lovit! Și densul, c’a trăsnit, cum sta 
A privit în urmă-i și-a strigat așa: 
„Nu te cunoscusem, fă, mai dinainte!
Dar’ așa ți-e portul ? Bine, ține minte: 
De pe mine-țl crescă iarbă verde ’n prag". 
Rău e si Lisandru! Dâcă-1 are drag 
Intr’atâta fata, și el știe bine,
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Avis comercialilor. Camera comer
cială din Brașov face cunoscute celor in
teresați următorele liferărl: 1) Pentru so-
oietatea pe aoții a liniei ferate din valea 
Someșului: lemn, sticlă, pielării, oleurl, 
colori, precum și diferite obiecte de metal 
și fier, de cari are lipsă iu a. 1896. Ter- 
minul înaintărei ofertelor până la 25 c., 2) 
Pentru armata română: diferiți articol!, a 
căror consemnare se pote ceti în biroul 
camerei.

—o—
Ajutore pentru ucenici. La Comite

tul Associațiunei pentru spriginirea învă
țăceilor și sodalilor români din Brașov sunt 
de împărțit câteva ajutore pentru elevii de 
meserii, aflători în Brașov. Rugările, înso
țite de atestate de sărăcia și contraotul cu 
măestru), sunt a se adresa, președintelui 
Comitetului, d-lui A. P. Petrescu, oel mult 
până în 3/15 Martie a. o.

Lucrul manual, pentru a căruia des- 
voltare și răspândire în popor se pornise 
mai anii trecuțl o mișcare atât de frumosă 
și promițătore îutre învățătorii noștri,acum 
a rămas de-odată baltă. Nu mai aucjitn 
despre un singur învățător să se intereseze 
de acest lucru, măcaroă prin propunerea si 
răspândirea lucrului manual ’i-s’ar fi putut 
face poporului nostru servicii nespus de 
mari, căci sciind el să confecționeze tot 
fel de împletituri din pae, nuele, spetâză 
eto., nu numai că i-s’ar fi oferit prin acâsta 
o ocupațiune folositore mai ales în deoursul 
iernei, când și așa lipsa de ocupațiune 
adese-ori îi face pe plugari să-și caute pe
trecere la cârolumă, derli-s’ar fi desohis tot
odată și un numit isvor de eășbig. Pentru 
ce der învățătorii noștri au lăsat baltă, fru- 
mosa pornire, pe oare ei înși-șl au înoe- 
put’o anii trecuțl la stăruința și esemplul 
mult lăudat al răposatului învățător P. Grama 
dela Sântejude?

Singurul, oare mai luoreză acjl pentru 
răspândirea și introducerea luorului manual 
în soole este d-1 George Moian, profesor în 
BuourescI, care aoum de curând a publicat 
în causa aoăsta o oaite întitulată „Lucrul 
manual educativ*.  Iu partea întâiu a cărții 
d-1 Moianu faoe o dare de sâmă asupra 
luorărilor desfășurate de d-sa pentru des- 
voltarea luorului manual la noi, înșirând 
aoi cursurile ținute de d-sa în multe rân
duri atât la noi, oât și în România, er în 
partea a doua publică un tractat privitor 
la însămnătatea luorului manual, mai ales 
din puct de vedere pedagogic. Ar fi forte 
de dorit, dâcă învățătorii noștri dintre oarl 
mulțl sunt inițiați în lucru șî ar putâ aduce 
frumOse foldse pe tereoul aoesta, ar începe 
din nou să se intereseze de acest ram al 
industriei oasnice.

•) Alusiă la desvălirea oprită a mo
numentului bătrânului Hurban, din oare 
prilegiu s’a născut articolul Hienism in Un
garia, pentru care Hurban Vajansky a fost 
osândit la un an temniță.

**) De 15 ani Slovacii din Tisoveț 
nu pot căpăta întărirea statutelor pentru a 
ave o reuniune de cântări.

Puțin vor pute ajuta în privința 
acâsta vorbele; trebue fapte, trebue ca 
măcar unul ori doi dintre frumosul număr 
de învățători, cari și-au câștigat anumite

cunoscințe în privința lucrului manual, să 
arate, că cunoscințele lor le-au răspândit 
măcar cât de puțin și în popor, desohiflend 
măcar unora dintre țăranii plugari un mij
loc de câștig și ocupațiune. Atunci pot fi 
siguri învățătorii iubitori de acest lucru, că 
vor atrage asupra lor tot interesul bine
voitor al publicului, care la rândul său îi 
va sprijini și înouragia.

Lanțul prigonirilor în contra 
Slovacilor.

ț)iai'ul național slovac „Narodnie 
Novinyu din 27 Febr. publică un ar- 
ticul, arătând cât de prigoniți sunt 
ac(î Slovacii, și enumerând tbte lo
virile ce li-s’au dat, și nedreptățile, 
ce li-s’au făcut de guvernele ungu
resc!. Acest articul, care e scris în 
ajunul unui nou proces de presă, 
cel va ave numita foiă la 9 Martie 
a. 1896 în Budapesta, este de ur
mătorul cuprins:

„Mare mâhnire, durere mistuitore se 
luptă în noi cu simțământul celei mai ne
stăpânite indignări morale. Viâța nostră a 
devenit amară ca pelinul, er lupta nostră 
sfântă a sbuciumat sufletele nbstre până în 
oele mai nepătrunse adâncimi. Adus-am 
patriei prinos de muncă și jertfe, pornit-am 
să învățăm și săTiobilităm poporul și totuși 
ni-s’a pus în cale puterea brutală, stavilă 
contra lucrării nostre !

In 1861 am dus pretensiunile nostre 
modeste („Memorandul11 slovac), înaintea 
forului legal: respins’au pe oonducătorii 
noștri ou cibuca în gură, cu vorbă batjo- 
ooritbre, disprețuitore.

Am înființat un aședământ literar cu 
banii văduvei așa 4lc®ad (Matița) nimici- 
tu-ni-l-au, luat-au banii, casa au dat-o era- 
rului, sub a cărui îngrijire binevoitbre ea 
să preface în ruină și stă numai drept bat
jocură.

Am creat sooll-gimnasii în Revuța 
Martin și Klâstor-sub-Zniov: împrăștiat>au 
pe dascăli și școlari în tbte oolțurile lumii 
largi.

Am venit la urna electorală: ne-ațl 
împedeoat să luăm parte legală la ea, prin 
volnicii, prin banii vistieriei, în sfîrșit prin 
glonțe și sulițe,

Ați creat legea despre egala îndrep
tățire a naționalităților, der când am cerut 
să o îndepliniți: ați călcat-o în princiore 
cu rîsul batjocoritor și cu îngâmfare, ați 
desființat-o prin ordonanțe, sâu deadreptul 
polițienesoe.

Luatu-niațI copiii și dusu-i-ațl ca pe 
dobitoce pe la târgurile din Alfold.

Umblam cătră treptele Tronului, su
puși credinoioșl ai Majestății Sale: alun- 
gatune-ațl a limine, răpitu-ne-ațl milosti- 
venia lui, care lucesce și chiar pentru fă- 
oătorl de rele.

Dusu-ne-am să cinstim pe bărbatul

mort*)  împrăștiatu-ne-au prin câmpuri ca 
pe hoți.

Pe basa libertății de pressă, garantată 
prin legea din 1848, soris-am despre ne
dreptățile ei: ne svîrliațl pe grumazi pro
cese peste procese și ne-ațl vîrît în tem
nițe.

înființarăm reuniuni de temperanță, 
ne rugarăm de popor să se desvețe de 
beutura vinarsului otrăvitor: ați spulberat 
pe misionari și preoți.

Nu ni-ați permis în Martin nici să 
înființăm o reuniune de gimnastică, ceea-ce 
este permis ori și unde.

Celor din Tisoveț nu le dațl voie să 
înființeze o reuniune de cântări.**)

Ni-au refusat licența in Dom, (Casa 
națională slovacă din T. St-Martin) deși 
are dreptul deplin în calitatea sa de hotel.

Opritu-ni-au trei adunări poporale în 
Martin și pănă acum n’am căpătat răspuns 
la recursuri; oprit-au adunările poporale 
în Pukjmeț, er ministrul a confirmat opri
rea; oprit-au adunările poporale din Mo- 
șovțe, ministrul a confirmat oprirea ; oprit-au 
în Februarie 1893 adunările poporale din 
Pesinok, vice-șpanul a confirmat oprirea, er 
la recursul contra acestuia nici pănă acjl n’a 
venit răspuns! oprit-au adunările poporale 
dela 5 Deoemvre 1894 în Modra, răspuns 
n’au venit la recurs; oprit-au adunarea po
porală în Stara-Tura, până adl ministrul 
n’a făcut nimic!! Oprit-au adunarea popo
rală în Mieava, din Februarie 1893: reour- 
sul pănă afli nu s’a ales cu nici un fel de 
resultat! Oprit-au adunarea poporală în 
Senița: am reourat, pănă a dl așteptăm vre-un 
răspuns.

In luna August 1893 au oprit sărbă
torirea memoriei poetului lan Kollăr, pă
trunzând cu gendarml pănă în loouițe par
ticulare: ministrul de culte n’a luat nici o 
sâmă de recursurile nostre.

Prigonit-au și prigoneso tinerimea 
nostră școlară, jertfesc hecatombe, la sute 
și mii de tineri au obstruat drumul spre 
înaintare, i-au spoliat de mijlocele de a-șl 
agonisi pânea.

Abrutisecjă oopilașii mititei cu experi
mente filologioe în dauua sciinței și a 
cresoerii. k

In urma miseriei și lipsei de ori-ce 
ajutor expulseză poporul nostru afară din 
patriă, unde mulțl din ei pier, fără vre un 
folos pentru națiune seu țeră.

Păgubesc poporul, ce caută, dreptate 
prin traduceri impuse precum și prin aceea, 
că inmanueză poporului hârtii maghiare, 
pe cari el nu le înțelege. Paguba de acest 

soiu se uroă la sute de mii pe an, numa 
pe spinarea nemaghiarilor.

Pângărit-au biserioa protestantă slo
vacă, încât mereu bolnăvesoe și să descom
pune. Pe membrii ei i-au împrăsoiat cu 
forță brachială, când au vrut să se sfătu- 
escă despre sortea ei grozavă.

Pe poporul nostru muncitor îl trac- 
teză în mod mârșav neomenesc pe la dru
murile de fer, scălciiudu-1, insultându-1 și 
vîrîndu-1 în vagbne ca pe vite. In Buda
pesta îl silesc să-și caute adăpost în găuri 
subterane, adevărate morminte pentru mo
rală și sănătate. Nimănui nici prin gând 
nu-i trece a se îngriji de acâstă sclăviă mo
dernă, care zidesce palate. Nici un cuvîn- 
țel măcar cât de modest nimeni n’a pro
nunțat său n’a scris!!

Milione de popor înzestrat de natură, 
sunt lăsate fără nici o șcblă secundară. 
Acestă împregiurare ajunge pentru a des
chide ochii orl-cărui om cinstit.

Limba nostră o alungă, respinge, as- 
vârle afară cu terorism.

Din seminarele și preparandiile cato
lice au dat afară limba slovacă, ast-fel, în
cât mereu se sporesc preoți și dăscăli, cari 
nu soiu limba turmei lor.

Puterea administrativă e dată în multe 
locuri, („periculbse“ după mintea lor), în 
manile omenilor lipsiți de consoiență, per
verși, volnici, căci numai ast-fel de ființe 
sunt în stare a îndeplini ceea-ce reoere dela 
ei șovinismul extrem.

Se întâmplă, că judele, oare are să-și 
dee judecată asupra averei și onbrei, este 
agent politic, provocând la fapte rușinose 
partidele ce caută dreptatea la el. Avem 
esemple la îudemână.

Etă fapte și nedreptăți enumărate, ne
complete, mari, ce nici pe departe nu isto- 
veso isvorul din oare le sootem! Și dâcă 
ne-am apuca a înșira lanțul persecuțiunilor 
și șicanelor mai mici, personale? Am des
coperi o mare, un ocean, umplut nu însă 
cu apă limpede sărată, ci cu apă putre- 
flită, exhalând putorea pănă la înălțimea 
norilor!

Scâlele române și inspectorii unguri.
N’am de gând să scriu vre-un articol 

fulminant la adresa Ungurilor, acesta las 
s’o facă aceia, cari sunt mai dibaci ix. ale 
politicei. Der acum când Ungurii cu mile
niul lor se pregătesc să dea dovedi Euro
pei despre „liberalismul11 Jor atât de mult 
bucinat în tbte părțile și pe tbte căile, noi 
învățătorii nemaghiari, cari în decurs de 
un pătrar de secol am fost atât de amar 
persecutați de cătră Maghiari pentru sim- 
țemintele nostre naționale, avem datorința 
să ne ridicăm și noi vocea, ca așa, când se 
va scrie istoria suferințelor naționalităților 
de sub stăpânirea ungurescă, să avem și 
noi loc pe o pagină a acelei istorii.

In tbte țările constituționale, liberta
tea învățământului formâză unul dintre prin-

Cum îl rabdă locul, Domne, cum îi vine 
Suflet să mai umble dile supărat 
Pentr’o vorbă numai? El e dor’ bărbat 
Și e mai cuminte decât o femeie — 
Pentru-ce s’aprinde? pentru ce să iee 
De bani buni prostia orl-cărei femei ? 
Vedl, a lui e vina! Nu e vina ei, 
A voit să-și bată joc de ea; s’o strîngă 
Cu țîțîna ușii — și-i venia să plângă 
De năcaz. Sărmana, ea s’a încredut 
Și-acum el în urmă vecii ce i-a făcut: 
I-a spus verde ’n față, că-i mai place Lina! 
Ea-1 iubesce, biata, cum iubescl lumina 
Ochilor, și tbte-tbte ’i-le-a dat 
Și-acum el o portă gurilor prin sat 
0 ’nglotește ’n vorbe ca pe-o vinovată. 
Tuturor le spune, că Simina-i fată 
Mai așa, și altminteri, toți știu de la el 
Că pe-un braț Simina are un negel — 
Cum mai vine, Domne, peste om năpastea 
Totă diua fata.s’a gândit la astea 
Și din tbte una mai mult răsărea : 
Și-a bătut Lisandru joc numai de ea. 
Și gemea Simina, foc acum pe densul 
Și strîngea din gură să-și înghită plânsul.

III.
A venit Joiana. Fata și-a luat

Donița, să mulgă. Era bine seră,
Cald bătea prin fruncle vânt de primăvâră. 
Fratele Siminel, Nicu, tremurând
Sța ’n cămașa-i lungă de copil, ținând 
Luminarea ’n prâjma doniței. De-odată 
El clătește căra și ’ngânând arată 
Pe pământ cu mâna: „Uite ce-ai făcutu. 
Și târdiu la urma urmei a văcjut 
Fata, că de lapte donița e golă: 
Mult pe jos mulsese, mai puțin în polă. 
Nicu e de vină! „Nu mai văd de fel!“ 
Și-l isbi d’oparte, și-a lovit în el — 
Și plângând copilul și-a cătat cărarea. 
Ea luând din mână-i volnic luminarea 
O lipi de-o petră, ca să mulgă ear.
Nu mai era lapte, ea smâncea ’nzadar 
Ugerul, și vaca pote nicl-odată 
N’a mai fost ca astădl neastâmpărată. 
Și-a 'ncetat Simina, că s’a ostenit. 
Când era prin tindă ea și-a amintit 
C’a lăsat aprinsă alba luminare.
„D’apoi ce? Atâta pagubă mai mare!“ 
Și-i sări de-odată gândul la vițel: 
N’a lăsat în uger lapte pentru el 
Și aucji, sărmanul, cât de jalnic muge : 
„Ei, dar’ ce-i o nbpte! Mâne în dori va suge!“ 
Și-a înălțat din umeri. Iaca’așa!.. Ce-i pasă! 

A întrat aprinsă și grăbită ’n casă, 
Donița punând’o după ușe ’n cui, 
Mă-sa stă crucită. „Păi, acol'o pui ? 
Vino și strecoră laptele odată !u 
Ea prindendu-șl grabnic vasul, ’i-1 arată 
Mă-sei și-l isbește: „Ce să mai strecor? 
Și răstit să ’ntorce fata ’ntr’un picior. 
Și s’a ’ntors și mă-sa negrăind de târnă 
Nu cumva să bage omul ei de sâmă 
Ce isprăvi îi face fata, c’apoi joc! 
Și s’au pus la cină. Fata sta la foc.
Și când dise mă-sa: „Haida, fă, la cină!“ 
„Nu mănânc!“ răspunse și eși ’n grădină.

IV.
Se ’nserase bine. Turmele trecând 
Zângăniau vr’un clopot, și veniau pe rând 
Dela câmp. Amurgul înegrise zarea. 
S’aucjia ’n departe tremurat cântarea 
Buciumului jalnic, ca un psalm, în vânt — 
Și plângea Simina și privia ’n pământ 
Și-și vedea vieța totă pustiită 
Dintr’o vorbă numai! Se simția slăbită 
Ca d’un vâc de bolă. Tote-acum s’au dus 
Și din ce? Simina n’avea chip de spus. 
Ieri, de cătră sără, a plecat Simina 
Ca să duc’o mustră de cusut la Lina, 
Prietena ei, pote cea mai bună ’n sat.

Mă-sa ’n terg fusese ieri și-a cumpărat 
Mere; și Simina a luat trei mere 
Să le ducă Linei. Și Lisandru ’i cere, 
Intelnind’o ’n stradă, mărul cel ținut 
Pentru el — der fata i-a dat necerut.
De pe piept cămașa vesel ea-șl desface, 
Singur el s’alâgă mărul care-i place.
„Der decă iau două?“ — „Bine, decă vrâi 
îmi ajunge unul! — „Der dâcă iau trei?“ 
Și Simina rîde: „Mi-le iai pe tote!
Decă-țl place, ia-le !“—„Tu te superi pote?“ 
„Nu Lisandre; uite aș fi vrut, așa, 
Să dau Linei unul. Lasă, că-i void da 
Altă-dată; Lina n’are dor’ să peră!“ 
„Decă-i pentru asta, fac eu astă-sâră 
Să ’ntâlnesc pe Lina, să-i dau mărul, vrei ? 
„Eu ți-le dau ție, nu i-le dau ei“, 
„Bine, îi dau mărul, spun că-i dela mine 
Și-așa mi-e mai dragă Lina decât tine“.

V.
Ea stătea pe laiț sub cireș. Cu ea
A venit și Turcu. Liniștit ședea
Cânele de-alăturl și-și privia stăpâna.
Brațul stâng nălțându-1, ea-șl aduse mâna 
Pănă peste obrajii rumeni și învolțl, 
Er cu mâna dreptă apucând de colț 
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cipiile fundamentale ale statului, prin ur
mare acest principiu cu atât mai mult ar 
trebui respectat în statele constituționale 
compuse din felurite naționalități, — cum 
este statul nostru. Der să vedem, cum în
țeleg Ungurii acest principiu constituțio
nal și oum îl aplică față de Nemaghiari și 
în deosebi față de noi Românii.

Statul unguresc nu cheltuesce pentru 
învățământul nostru național nici un ban 
din budgetul statului, nu esistă nici o școlă 
său instituțiune culturală națională de stat. 
Românul. Slovacul, Șerbul plătesce dările 
și face drumurile de-o potrivă cu Ungurul, 
dăr din ajutorele și beneficiile statului nu 
se bucură de-o potrivă cu Ungurul. Ba ne 
este tuturora cunoscut, că societățile de 
maghiarisare așa numite „Kulturegyleturl“ 
pe contribuenții Români, Slovaci și Șerbi 
nu odată i-au silit prin autoritățile admi
nistrative să plătâscă pe lângă birurile grele 
cătră stat, comună și comitat, alte taxe și 
biruri grele de mii și mii de florenî pentru 
aceste societăți, cari luptă pentru desnațio- 
nalisarea nostră. O nelegiuire mai mare nu 
se pote închipui decât de-a sili pe bietul 
Român, ca și pe celelalte naționalități ne
maghiare să ajutore societăți vrășmașe esis- 
tenței lor.

Pe când școlele nostre naționale se sus
țin cu atâte jertfe din sudorea poporului 
nostru, âr noi învățătorii trăim în cea mai 
mare miseriă, pe atunci liberarul guvern 
unguresc închide una după alta școlele 
nostre, și pe noi învățătorii, decă dăm 
semne de vieță românescă, ne scot din 
slujbă și ne fac procese. Legea asupra în
vățământului, din 1868, pare a fi fost adusă 
numai pentru a orbi ochii lumei, căci încă 
la 1879 urmă încălcarea acelei legi prin 
introducerea limbei maghiare în scolde ne
maghiare. Acesta s’a făcut pentru lumi
narea naționalităților, cum clic Ungurii, căci 
limba ungurescă e forte cultă, bogată, fru- 
mosă, dulce, sonoră și atât de cunoscută, 
■încât fiă-care cărturar cu ajutorul acestei 
limbi pote cumpăra pepeni de pe pusta 
Ungariei și pote ceti di are ca „Magyar 
Allam“, cari se dau gratuit, și cari cu du
rere trebue să vedem, că pentru mulțl preoți 
români sunt de multe-orl singura lectură.

Dela acest an se începe adevărata 
gonă contra învățământului nostru națio
nal. Guvernul s’a folosit de tote mijlocele 
pentru împedecarea învățământului nostru 
național, âr acei bărbați ai nemului nostru, 
■cari și-au ridicat glasul contra fărădelegi
lor, au fost persecutați și loviți fără cru
țare de șovinismul unguresc. Dâcă ași voi 
să înșir mai ales suferințele nostre ale în
vățătorilor nemaghiari, ar trebui să scriu 
volume întregi, căci prigonirile în contra 
nostră în anii din urmă mai ales sunt așa 
■de dese, ca nisipul mării.

La începutul acestui pătrar de secol 
prin ținuturile românescl se mai aflau și câți
va Români printre conducătorii învățămân
tului, der acâstă eră n’a ținut mult, căci 

guvernul unguresc pe toți inspectorii ne- 
maghiarl de școlă i-a înlocuit cu Jidano- 
Maghiarl. AclI în totă Transilvania și Un
garia nu găsescl un inspector român. în
vățământul nostru național este lăsat în 
mânile unor campioni ai maghiarismului, 
cari nu posed de loc limba naționalităților și 
în loc ca să fiă apostoli ai luminei și ai pro
gresului dușmani neîmpăcațl ai nesciinței, 
sunt cei mai aprigi dușmani ai învățămân
tului nostru, pe care îl denunță di de <Ț sub 
tot felul de pretexte false ; raportele lor că
tră ministrul cultelor în loc ca să raporteze 
despre starea învățământului și să arate, 
decă cutare învățător este ori nu pedagog 
bun și harnic de-a lumina tînăra genera- 
țiune, inspectorii se intereseză numai de 
maghiarisare și fac pe polițaiul, întrecen- 
du-se prin denunc.iărl false și răutăciose 
contra școlelor și a învățătorilor noștri, âr 
la rândul său pe învățătorii denunțați îi 
alungă din oficiu, și școlele le transformă 
în școle de stat, unde se învață numai un- 
guresce. Cu un cuvânt, guvernul ungu
resc prin agenții lui ne vâneză pe noi în
vățătorii români cum vâneză duhul cel ne
curat sufletele celor curați!

Suferințele Românilor și ale Slavilor 
în special de 20 de ani încoce, pe terenul 
cultural nu se pot descrie. Slavilor li-au 
închis mai tote școlele, Românilor li-au 
interdis să facă școli nouă din banii lor 
propii, âr cele esistente le-au împovorat cu 
programe, a căror țintă e de a face din 
toți copiii unguri și nu omeni luminați, pi 
cu di lupta, ce-au întreprins’o Ungurii 
dela putere pentru nimicirea învățămân
tului nostru devine mai turbată.

Guvernul unguresc prin inspectorii 
săi școlari au scos și soot din școle cărțile 
nemaghiare și mai vârtos hărțile (mapele) 
românescl, din simpla causă, că în ele se 
presentă țările și localitățile cu numele lor 
românescl, sperând ministrul, că școlarii 
români vor uita în acest chip numirile ro
mânescl.

Inspectorii școlari dela noi, în loo ca 
să fiă, ca în celelalte state civi lisate din 
Europa, soldații de frunte ai falangei în
dreptate în contra întunerecului și a ne- 
soiinței poporului, în loo să fiă amicii cul- 
turei omenirei și-au luat chiămarea de-a 
schingiui învățământul nemaghiar, er pe 
noi învățătorii de-a ne amări și împedeoa 
în desvoltarea nostră pedagogică, în limba 
ndstră națională. E strigător ia ceriu, când 
ești oprit de a nu mai vorbi în limba 
mamei tale !

Mai întâiu sub era lui Trefort, șl-a 
pus guvernul laba pe școlele grănițerescl 
din districtul Năsăudului, mai apoi și pe 
oele din Banat, și acum, sub era faimosului 
Wlassios, pe cele din jurul Sibiiului. Cine 
nu scie apoi de uriciosa instituțiune de 
maghiarisare a „Kisdedovurilor“, cine să 
nu-șl aducă aminte de destituirea a ■ sute 
de învățători dela școlele nostre din causă 
că n’au sciut limba ungurescă, — dâr de 

batjocura, ce-au suferit unii dintre noi în
vățătorii nemaghiari pe la oursurile de 
limba ungurescă din anul trecut?

Și tdte aceste lovituri ni-se dau prin 
mijlocirea inspectorilor ungurescl, cari decă 
nu ne pot câștiga și îndulci pentru limba 
ungurâscă, atunol ține-te învățătorule: ai 
păcătuit în contra sfatului, ești un trădător 
de patriă, vei fi dat; pe mâna justiției, un
gurescl! etc. etc.

Și după tote astea întreb, ore noi, 
învățătorii nemaghiari, oum am pute iubi 
și onora pe acești omeni, cari voeso nimi- 
oirea nostră? Cum am pute cinsti noi cei 
ou inima curată, pe nisce inspectori de scolă 
ca vestitul Sipos al Bihorului, care nu s’a 
sfiit de-a conduce însu-șl cunoscutul van
dalism dela Oradea-mare? Convine ore cu 
spiritul timpului de aouma, oa bărbați puși 
în fruntea învățământului dintr’un comitat, 
să se pue în fruntea unor derbedei de 
stradă și să distrugă oasele cetățenilor, 
oum s’a întâmplat la Oradea-mare? Și un 
inspeotor oa Sipos încă mai funcționâză și 
astăcjl fără a fi fost tras la răspundere, ba 
pote oă ou ocasia mileniului are să fiă de
corat pentru faptele sale! Și cum ar pute 
colegii noștri slovaci să iubescă inspectori 
școlari ca oel din Trencin, oare împreună 
cu fișpanul a luat peste 100 de copii dela 
sînul mamelor slovace și i-a dus îu comi
tatul Aradului, unde inspectorul aoestui 
comitat șl-a luat angagiamentul de a-i 
maghiarisa ?

Sufletul nostru e plin de amărăciune 
și nu vom răspunde la aceste întrebări. In 
fața Europei culte lăsăm însă să răspundă 
guvernul ungureso acuma, oând conaționalii 
săi se pregătesc să serbeze venirea lor din 
Asia!

G. B. Vancu, 
absolvent al scolei preparandiile 

de Oradea-mare.

Convocare.
In sensul art. XIV din statute se oon- 

vooă prin aoâsta adunarea generală a Asso- 
ciațiunei pentru sprijinirea învățăceilor și sod. 
rom. dm Brașov, pe Dumineoă, 3/15 Martie, 
orele 2 după amecjl, în sala de desemn a 
gimnasiului român.

Agendele vor fi: 1) Raportul Comi
tetului despre luorările sale în decursul an. 
1895; 2) Raportul cassarului; 3) Alegerea 
unei ComisiunI pentru însorierea de mem
bri; 4) Raportul Comisiunei despre oensu- 
rarea socotelilor și asupra Raportului Co
mitetului; 5) Propuneri eventuale; 6) Ale
gerea Comisiunei pentru censurarea soco
telilor an. 1896.

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

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

întruniri învețătoresci.
Mădăraș, 1 Martie n. 1896.

Că adunările tractuall au pentru în
vățători rode din cele mai mănose, e lucru 
constatat. Disertații instructive, prelegeri 
practice, schimbări de păreri, tote contribua 
ca să se clarifice ideile lor.

0 astfel de adunare tractuală s’a ținut 
la 18 Faur n. c. în Amaț, din districtul 
protopopesc Mădăraș. Deși frigul era încă 
în puterea s’a, membrii tractuall, des de 
diminâță sosiți la 8 ore plăcă în corpore 
la biserică pentru ascultarea sf. liturigii, 
cerând binecuvântarea Dumnezeiască peste 
lucrurile lor. Sf. liturghie fu celebrată prin 
M. 0. D. Mihail Darabant paroch local, îm
preunată cu un „Te Deumu.

Conform programei, la 9‘/2 ore di- 
minâța, membrii tractuall intrunindu-se în 
spațiosa sală de învățământ, fură salutați 
de valorosul președinte, d. Mihail Marcuș 
înv. diriginte în Mădăraș, prin un „Bine 
a-țl venit!“ arătând tot-odată în rostul 
vorbirei sale, că cine sunt cei ce se întru
nesc și care este scopul întrunirei lor? 
Terminând declară adunarea de deschisă 
între strigări de „Să trăiască!“

După aceea d-1 notar filial Vasiliu 
Popan, cantor-învățător în Viile-Sătmarului 
aduce la cunoscință adunărei, că se împli- 
nesce deja 3 ani de când a luat asupra-șl 
funcțiunea de notar, și mulțumind pentru 
încrederea pusă în el, îșl dă dimisia. Se 
cere cu stăruință, că d-1 Popan să primâscă 
din nou notarialul, însă d-s’a nu primesce. 
Se purcede deci la alegere nouă; alegând 
în locul dânsului de notar cu aclamațiune 
pe D. loan Ciulean învăț. în Mădăraș.

Apoi se ținu o prelegere practică prin 
învățătorul local D-1. Vasilie Lucaciu cu 
clasa I din scriso-cetit: „ Pregătire la scrip ■ 
tologiă“. O oră completă a întreținut d l 
propunător școlarii cu tractarea lecțiunei; 
începând cu primele elemente, continuă 
treptat și termină cu desvoltarea sunetului 
„i ’, fiind lecțiunea predată în adevăratul 
ton al învățământului și în modul ce dă 
cuvântului putere fructificătore; nu s’a sciut 
de obosâlă, de unde se vede, că d-1 Vasilie 
Lucaciu e bine pătruns de adevărurile obiec
telor de învățământ.

Urmă cetirea disertațiunei: „Ce e 
causa nefrecuentărei, școlei și cum s'ar putea 
aceea delatură prin loan Ciulean învăț. în 
Mădăraș. Elaboratul a fost lucrat cu dili- 
gință ținând sâmă de obiceiurile și îm
prejurările din acest ținut; a fost ascultat 
cu viu interes.

Președintele, pe basa estrasului prot. 
al corn, central luat în ședința din 11 Nov. 
1895 în Carăii-marI, propune :

a) Pentru realisarea măreței idei îu 
născocirea unui album al tuturor învățăto
rilor români cu finea acestui secul să con
curgem și noi, învățătorii tractuall, der ca 
și când e vorba de un lucru mai recent, 
ce pote da fraților învățători (ondre căror

Mâneca ei stângă, îșl ștergea plânsorea. 
Bă pornise vântul prin cireș, și florea 
A ’nceput să ningă, șișăind domol 
Și cădea pe pieptul și pe brațul gol 
Al Siminii, stându-i albă ’n pola rochii. 
Două trei flori pote au ajuns în ochii 
Cânelui, că ’n urmă dânsul a început 
Mirăind să miște capul. A tăcut 
Câte-va clipite și-a ’nceput mai tare, 
Fata treserită, să mira ce are 
Cânele, și blândă ea l’a mulcomit. 
N’audia nimica. Vântul a clătit 
Ramura pe care sta vre-o păsărică 
Și dormia —sărmana s’a abătut de frică, 
Și acel sgomot dase cânelui prepus. 
Ce ’ntunerec! Fata s’a isbit în sus, 
Și simțea că-’i arde capul ei, ca focul 
Și de amar năvalnic n’o mai ține locul. 
„Prea sunt eu nebună!“ Și pe când zicea 
S’a înălțat cu totul, hotărît avea 
■Gândul, să se ducă liniștit în casă.
Dar simția o mână grea cum îi apasă 
Peptul și-o sugrumă, și o ținea drept. 
^Ce să fac în casă, dar’ aici ce aștept ?u 
Și îi vinea să țipe ca dintr’o pădure 
Și-i vinea să urle ca din foc, să ’njure 
Și-i vinea să plece, noptea cum era 

La Lisandru acasă — ce e de-ar pleca? 
L’ar găsi prin curte, Iar, găsi la cină, 
L’ar ruga, spunend-i, că el nu-i de vină 
Și plângând ’i-ar dice: Nu fi supărat 
Bate-mă, Lisandre, că nu faci păcat. 
El e bun ca lumea, el le iartă tote 
El nu ține minte și-ar erta-o pdte!
Și cu aceste gânduri ea s’a îmbărbătat — 
Dar’ în clipa asta Turcu și-a înălțat 
Capul, întorcendu-1 întro parte țintă. 
S’a mișcat și fata și-a rămas ca frântă 
Și simțea că oichii-i ca de friguri ard. 
Cine-i ? Ce-i acolo ? S’audia la gard 
Parcă-i om, ce vine. Se gândea Simina 
Că de bună sâmă ârăși e vecina 
Tudora, că dînsa după obiceiu
Rupe din gard vrâscurl, când nu-’i gardul ei 
Dar’ pe vremea asta ? Tocmai potrivită, 
Pe când totă lumea dorme liniștită.
D’ar fi fost mai cjiuă fata s’ar fi dus 
Drept la gard, și leicii furcă i-ar fi spus 
Vorbe de ocară, numai trei cuvinte, 
Că de mult tot fură gardul, ș’apoi minte, 
Dac’o întrebi, se jură când e la prilej 
Că de-a pus ea mâna măcar p’un gătej 
S’o găsâscă mortă mâne ’n zori vecinii. 
Ba a spus odată tatălui Siminii:

Ar fi mers în casă, der dec’o simțea 
De pe pași tâlharul? S’ar grăbi să vie 
Cătră ea, s’o bată. Domne cine știe 
Ce om rău e dânsul, rău că altfel cum ? 
Vr’un fugit din ocnă, care-țl sare ’n drum 
Și te omoră diua. — S’a oprit de-odată 
Ci tiptil s’așăză la ferăstră, etă 
El îșl ține ’n mână pălăriă, stând 
Ca lipit de ziduri, și din când în când 
îșl ivește capul, numai câte-o clipă 
Și pătrunde casa și s’ascunde ’n pripă. 
Etă-1 acum merge, și mai îndrăsit 
Spre ferestră casei cea din Răsărit,
Tot mai des privește, tot mai mult s’arată. 
Par’că nu e ’n casă cel pe care’l cată. 
Nu știu cum Simina nu se mai simția, 
îi vinea să crădă și tot nu credea, 
Der în urmă densul s’a întors odată
Oblu, că Simina îi văduse t6tă 
Fața ’n zarea lampei — roșie s’a făcut 
Și-’i venea să rîdă de ce s’a temut.
Și-ar fi rîs cu hohot, der’ cu mâna stângă 
Și-a ’nvălit obrajii ’și-a ’nceput să plângă.

• VI.
Se zărea de lună. Cânele a lătrat
La străin, der’ vesel fuga el a dat

„Ce te legi de mine? Hai, să vedl ce ard, 
Ecă ’ml sari cu vorba, că eu fur din gard! 
Vreai să-’țl fac eu pote gardul nou? Ba bine 
Leagă-te de fată-’țl, ce te legi de mine ? 
Ea-’țl despoie gardul“ —

Și Simina sta 
Locului, de spăimă nici nu cuteza 
Să resufle tare, ca să n’o audă 
Tudora, și-a prins-o tremurul de ciudă, 
Și simția suindu’i sângele ’n obraz. 
„Slabă ești de înger!“ Și’i era năcaz 
De slăbia d’astăcji, ca d’o făcătură. 
Cânele într’una inîrăia din gură: 
Ca să tacă, fata grabnic ’l-a adus, 
’I-a pus capu ’n polă și pe ochi 'i a pus 
Mânile — d’odată a simțit că-i trece 
Junghiul pe sub coste, fulgerat și rece, 
Și s’a strîns de spaimă totă lângă pom. 
A văzut cu ochii, cum trecea un om 
Prin grădină. Etă’l! Ține în mâni zăbunul. 
Par-’că’s doi — e umbră ! Nu, e numai unul. 
Un tâlhar! Se duce spre ferestră drept. 
Inima Siminei să isbia în pept 
Ca pe mal un păstrăv, și vr’o două clipe 
Nu-i vinea resuflet. Și-’i vinea să țipe. 
Să temea. Să tacă mai rău să temea.
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se cuvine) ocupațiune mai seriosă, nu li-a 
prea convenit și fiind păreri: pro și contra, 
se primi numai în principiu; încât pentru 
realisarea aceleia se lăsa pe anul viitor, cu 
atât mai vârtos, că cei din vița lui Arpad 
în Sst an o să-și serbeze mileniul dela nă
vălirea lor peste plaiurile strămoșilor noș
tri în totă splendorea, er noi avem dato- 
rința de-a ne abținâ.

b) Considerând, că d-nii protopopi 
din Archidiaconatul părților Sătmărene adl 
nu mai asistă în personă la luarea esame- 
nelor de vâră în scolele de sub inspecția 
lor, pentru ca acelea să fiă totuși în ade
văratul sens al cuvântului esamene solemne, 
membrii corpului didactic tractual iau asu- 
pră-și sarcina, de-a asista și refera fiă-care 
dintre ei în proxima adunare tractuală des
pre decursul acelui esamen, unde va fi esmis 
în anul scol. 1895/6.

Pentru realisarea acestei idei se de
cide :

1) D-l Vasile Lucaciu, înv. în Amoț, 
va asista la esamenul de veră în parochia 
Hirip; 2) D-l Vasile Popan, înv. în Viile- 
Sătm.arului, va asista la esamenul de veră 
în parochia AmațI; 3) D-l Vasile Vago, 
înv. în Hirip, va asista la esamenul de vâră 
în Tătărești; 4) D-l Constantin Pintea înv. 
în Tătăreșcl va asista la esamenul de vâră 
în parochiă Terebeșd', 5) D-l Georgiu Ma
tei Q, înv. în Jidani, va asista la esamenul 
de vâră în Ruși; 6) D 1 loan Ciulean, înv. 
în Mădăraș, va asista la esamenul din pa
rochia Pișcar-, 7) D-l Ioan Muth, înv. în 
Terebescl, va asista la esamenul din Mă
dăraș asemenea și D-l Nic. Iogas, înv. în 
Ruși, 8) D-l Vasile Szilâgyi, înv. în Pișcar, 
va asista la esamenul de vâră în parochia 
Jidani.

Dela întrunire au absentat: Vasile 
Szilâgyi cantor-învățător în Pișcar și Geor
giu Mateiu, cantor-învățător în Jidani. Am 
însemnat numele acestor d-nl învățători ab
senți, pentru că nu sciu din ce causă nu 
s’au presentat, nici escusat. De 8 ani cel 
dintâi numai odată, al doilea numai de 2 ori 
a participat la adunări tractuale. Fiă-le de 
bine.

Proxima adunare tractuală se va ține 
în anul viitor în Viile-Sătmarului.

Președintele în numele membrilor trac- 
tuall mulțămesce în special parochului din 
A maț M. 0. D. Michail Darabant, apoi d-lui 
Eugeniu Ardilean, teolog în Ung văr, și tî- 
nărului de mare speranță N. Darabant, ju
rist în Oradea-mare, ca ospețl, — și în 
fine membrilor cercului filial pentru corecta 
ținută și interesul manifestat. închide adu
narea cu dorul de a ne saluta în număr 
complet la viitorea adunare, er membrii 
răspund prin un: „Mulțî anl!“

loan Ciulean, 
not. reun. filial

SC1R1 ULTIME.
Viena, 6 Martie. Guvernul aus

triac e hotărît ca la cașul, dăcă din 
nou va fi ales Lueger primar al Vi- 
enei, întărirea primarului ova amena- 
luni de cțile, pentru ca așa se evite

Ca să-’i lingă mâna și să ’i-se arete 
Prieten. Și-atuncI glasul plângătorei fete 
Să ’ncerca să cheme cânele ’napoi, 
Numai ca s’audă hoțul că sunt doi 
In grădină. Vântul, gata să se culce, 
Murmura o rugă doinitor de dulce.

VII
„Nu ești supărată ?“ — „Nu, der’ tu?u —

„Nici eu!
„Și mă ierțl?“ — „Lisandre, eu am fost 

[de vină!“
Răsări-se luna, galbenă și plină, 
Ca o fată blândă, care ’n chip duios 
Vine sus din ceruri să ne-aducă jos 
Liniștea și pacea zărilor albastre 
Și cu dor să umple sufletele nostre. 
Sub cireș iubiții mult timp a rămas, 
Când din ușa tindii s’audi un glas 
Mustrăror, dar dulce: „Unde ești Simino, 
Ne culcăm! Pe ușe pui zăvorul vino !“

1883. G. Coșbuc. 

eventuale dificultăți din partea Ungariei. 
Astfel e propabil', că orașul Viena 
va fi representat la mileniu nu prin 
Lueger, ci prin comisarul guvernial 
Friebeis.

Se vorbesce și despre aceea, 
că la cas, decă va fi ales ca pri
mar Lueger, se va convoca dieta 
Austriei de jos și se va schimba 
legea comunală astfel ca primarul 
Vienei să nu mai fiă ales, ci numit de 
împăratul. In cașul acesta pentru 
postul de primar este destinat prin
țul Liechtenstein.

Roma, 6 Martie Cabinetul încă 
nu s’a alcătuit, cu tăte aceste cjia- 
rele: „Popolo Romanou și „Messagero11 
aflirmă, că se va forma un cabinet 
RudiniJRicotti, în care apoi vor intra 
Brin, Colombo, Gallo și Carnure.

Roma, 6 Martie. „Popolo Romanou 
publică soirea ti istă pentru Italieni, 
că sărtea tortăreței italiene Adigrat 
este forte îngrijitâre, de6re-ce este 
încunjurată de Șoani și mai are provi- 
ant numai pentru trei dfile.

Rușinea închipuită.
(Vorbire între fetițele: Mariorași Elisabeta).

M. Bună sera. Elisabeto!
E. Bună sâra, soriără dragă!
M. Da bine, soro, ce era ieri cu 

tine de n’ai stat se m’aștepțl, când 
te-am strigat?

E. Cum eram se stau fă, când 
tu nu erai singură, ci mai veneai 
cu două femei după tine.

M. Și ce avea d’a face, că eram 
cu acele doue femei? 6re ai început 
și tu, de când te-ai făcut fată mare, 
se te feresc! de ochii lumei?

E. Nu acesta a fost causa de 
n’am stat Marioro-dragă, der ■’mi era 
tare de grabă se ajung mai repede 
acasă.

M. Cu tdtă graba ai putut să 
mă aștepți un minut, der se vede 
treba că te-ai mândrit, și acum nu-ți 
mai place să stai cu ori și cine de 
vorbă.

E. Ba acum se-ți spun drept, 
Maridro ; nu e ce ougețl tu, căci 
chiar și să fi vrut să te aștept și 
tot nu puteam tocma în momentul 
acela, dedre-ce aveam în mână un 
ulcior cu apă și-mi era rușine să stau 
ca se nu mă vadă cum-va și femeile 
acelea, că am venit eu după apă 
întocmai ca o servitdre.

M. Ha! ha! ha! Trebuie să rîd, 
când te aud astfel vorbind, că-ți e 
rușine să-l duci în mână un ulcior 
cu apă. Der să fiicem soro, că mamă- 
ta e bolnavă și Bervitdrea nu vă este 
acasă ; tu ce faci atunci cu rușinea 
ta închipuită? Lași tu atunci pe 
mamă-ta să mdră de sete, seu te 
duci vrând ne-vrend după apă?

E. Auc|I vorbă la ea! Der cum 
se nu-mi fiă mie rușine să umblu cu 
ulciorul în mână în fața lumii, în
tocmai ca o servitdre !

M. Ia spune-mi, Elisabeto, pentru 
care scop ți-a făcut Dumnezeu mâ- 
nile; să te uiți la ele, ori se le pui 
la lucru ? A lucra nu e nici o rușine 
surată, fiă la ori și ce lucru ar fi! — 
Pentru noi fetele de aici în adevăr 
este rușine, căci după ce ne mărim 
și tocma când ar fi timpul să putem 
și noi învăța fel de fel de lucruri 
femescl stăm închise în casă în tocma 
ca Turcdicele să nune va4ă lumea. 
Și prin acesta, afară de lucrurile ce 
le învățăm dela mamele năstre, nu 
mai seim și altele, de-și astăcji se 
cere dela o femeiă casnică să scie 
fdrte multe. Vecjl bine, că hăinuțele 
de pe noi și alte albituri le plătim 
streinilor se ni-le cdsă. De când s’au 
încuibat mândriile în satele năstre, 
străinii s’au îmbogățit, er noi am 
sărăcit, căci cum e vorba: „Cine scie 
se porte mândriile, să scie se și le și facă. “

E. Vorbele tale sunt frumose, 

Măridră, der pe mine nu mă vei pută 
scdte din ideile mele, ca eu, fată 
de om cu stare să muncesc ca o 
servităre.

M. Decă e treba așa, atunci 
spune-mi, unde a fost întelnit’o Isac, 
fiul lui,- Avraam, pe Reveica, fata 
bogatului Vatuil, când s’a dus s’o 
pețăscă?

E. După cum îmi aduc aminte, 
a întelnit’o la fântână tocmai când 
se dusese cu un ulcior pe umere să 
aducă apă.

M. Și cui i-a dat ea apă se bea?
E. Ea i-a dat și lui și servito

rului său și după aceea li-a adăpat 
și cămilele.

Ei, și ce mai cjici tu acuma, 
dre Reveichi îi va fi fost rușine s’o 
vacjă chiar un fecior aducând apă?

E. Asta n’o sciu!
M. Da cum să nu scil, când tu 

singură îmi spui, că Reveica nu nu
mai că nu s’a ferit de Isac, ci i-a 
adăpat chiar și cămilele lui.

E. Tu ai tătă dreptatea, Mări- 
ăro, căci a lucra la ori ce fel de lu
cru nu e rușine și nici a ne arăta 
în lume cu trebă bună*).  Reveica 
ni-a lăsat un esemplu destul de fru
mos, pe care avem să 1 imităm și 
noi. Eu voiu vorbi și cu mama des
pre acesta și mâne dimineță voiu 
veni la tine, ca să mergem amân
două la domna aceea bătrână, de 
care îmi spuneai, că e o inimă bună 
și o vom ruga se ne învețe mai 
multe din economia casnică. Pe mama 
de mi-se va opune, o void. capacita.

*) In comunele săcelene fetele, după 
ce se măresc, nu se mai văd la nici un 
fel de petreceri, afară de cele îmbrăcate 
în haine domnescl, căci țin de lucru scan
dalos a-le vedd cine-va afară din casă, fiă 
chiar cu părinții lor.

M. Bravo, Elisabeto! Tu ești o 
tată tare înțelepta. Așa se faci!

Pe mâne dimineță te aștept cu 
multă nerăbdare. Așa-deră la reve
dere !

E. (îi întinde mâna) Adio, Mă- 
ridră dragă!

întocmită și localisată de dascălul

Doniețiu Dogar.

Ceva despre comasări.

Timp îndelungat, veacuri întregi 
au trecut, pană când neamul ome
nesc, sporindu-se mereu, a tot cu
prins câte puțin din suprafața glo
bului pământesc, așefiându-se cu 
turmele sale de vite mai cu semă 
pe locurile, ce se păreau mai aco
modate și mai bune pentru pășunat.

Cu timpul și vieța acesta de 
noma4i, cari adecă se mutau cu 
turmele lor dintr’un loc într’altul, 
a început a se mai restrînge, așe- 
4ându-se poporele stabil pe locurile, 
ce le ocupaseră fiă pe cale pacinică, 
fiă prin cuceriri cu arma.

In modul acesta ni-se înfăți- 
șăză primele ocupațiuni ale pămân
tului prin triburi și popdre, ocupa
țiuni, cari parte formau proprieta
tea ducilor seu voivo4ilor, parte a 
întregului popor colonisat. Cei din- 
tâiu au sciut cu timpul, pe multe 
locuri, se cucerescă și partea popo
rului pe sema lor, obligându-1 pe 
acesta se' facă serviții de îobăgiă.

La început, după cum am 41S, 
triburile și popdrele trăiau mai cu 
semă din crescerea vitelor; după ce 
s’au mai înmulțit însă au început a 
cultiva și bucate, purtând o econo- 
miă amestecată, de vite și de câmp.

Astfel așe4ându-se popdrele sta
bil într’un loc, au început a-și rân
dul câmpurile, pe cari cu timpul 
le-au împărțit în trei părți și anume: 
ogdre, cari se lăsau și pentru pă- 

șunat, semănături de fomnă și se- 
mânăturl de primăveră.

Sistemul celor trei câmpuri se 
4ice, că l’au născocit Germanii, dela 
cari l’au împrumutat cele mai multe 
state. Astă4i mai sporindu-se popd- 
rele, s’a adeverit, că nici sistemul 
celor trei câmpuri nu mai pdte îm
păca tiebuințele lor de tote 4il0l0» 
din care causă s’a inventat sistemul 
câmpurilor comasate.

In câmpurile comasate' nu se 
mai lasă ogor, ci pământul se cul
tivă întreg în tot anul, schimbân- 
du-se numai sămânăturile de pe el. 
De acea sistemul acesta este mai 
potrivit acolo, unde nu lipsesc bra
țele pentru lucrul câmpului.

Nu avem cugetul de a intra de 
astă-dată în amănunte asupra câm
purilor comasate, arătând modul lor 
de împărțire și cultură, ci mai mult 
de a arăta aci pe scurt câte-va mo
tive pentru și contra comasărilor.

Partisanii comasărilor 4ic, că pă
mântul nu odihnesce nici un an chiar 
și decă se lasă în ogor, dedrece să
rurile și leșiile aflătdre în el tot așa 
se topesc și nimicesc, ca și când s’ar 
lucra; că ogdrele, după ce se ară, 
nu mai dau nici vitelor pășunea de 
lipsă, așa că vitele stau se pâră de 
fdme peste veră; că fiind pământu
rile tare parcelate și risipite, se pierde 
mult timp de lucru cu alergatul dela 
un loc la altul; că nefiind pămân
turile destul de bine însemnate prin 
petrii seu brazde, se întâmplă multe 
pagube și neplăceri cu vecinii agri- 
lor și fânațelor; că cu deosebire la 
uscatul și strînsul fânului se alergă 
fdrte mult dela un loc la altul, mai 
cu semă când se ivesce pe neaștep
tate câte-o^'pldiă; că fiind pământu
rile necomasate tare înguste și mici,, 
nu se pot nici îmbunătăți și gunoi 
cum se cade, de-ore-ce pe timp de 
ploi mari tot gunoiul se spală și 
strecoră pe ale vecinilor, cu deose
bire decă mai sunt și cumva pie- 
4ișe; că „schimbându-se bucatele“, 
după cum 4i°0a-u străbunii noștri, 
„pământul încă odihnesce, fără a 
perde o parte din venit, rămânând 
pământul nelucratu, că omenii s’au 
îmulțit, er pământul a rămas tot 
acela, prin urmare în tot anul tre- 
bue întreg lucrat; că pe ogdre nu 
se pot ține la pășunit un soiu mai 
bun de vite, de-dre-ce pier de fome 
peste veră mai ales ș. a.

Contrarii comasărilor însă 4i°r 
că bucatele nu se mai fac așa bune 
în câmpurile comasate, ca în ogdre, 
cu deosebire grâul se corcesce și pi- 
pernicesce de tot; că nu se mai pot 
ține nici atâtea vite ca pănă acum, 
deorece ținute și peste veră în grajd, 
recer prea mult lucru; eră pășunile 
comunale devin prea înguste, strimte 
și scumpe pentru tdte vitele locui
torilor; că cu prilegiul comasărilor 
se întâmplă prea multe nedreptăți, 
apoi cheltueli mari, pentru acope
rirea cărora proprietarii de pământ 
trebue se se îngldde în mari datorii 
că pământul pe cele mai multe lo
curi e tare deosebit în privința so
iului (calității) și a producerei lui, 
prin urmare pe lângă tătă bunăvo
ința inginerului nu se pdte împărți 
drept; că pe multe locuri sunt rîuri, 
câste, deluri și moraștine, cari pot. 
deveni cu timpul stricăciăse pă
mânturilor comasate, că pe multe 
locuri de aceea se cer comasările, 
ca bocotanii cei mari se cuprindă 
luncile și șesurile cele frumose și 
roditdre, ca sărăcimea să nu mai 
pdtă ține un ogor pentru varză (cu- 
rechiu), cartofi seu alte legumi; că 
scăpând câte-odată vita seu porcul 
săracului în pământul comasat, să 
se pdtă pedepsi și mai aspru ca pănă 
acum ; că deși cu prilegiul comasă
rilor se dă pământul la un loc, to
tuși având proprietarul lui câți-va
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<jopii, după mdrtea aceluia erăși se 
parceleză; că fiind și pământul o 
marfă de vânzare, prin acesta el 
Arași se p6te schimba și parcea; că 
în câmpurile comasate se recer chel- 
tueli mai marî, atât pentru procu
rarea unui soiu mai bun de vite, 
unelte și semințe, cât și pentru lu
crul câmpului; că nu atât comasarea, 
ci mai mult hărnicia proprietarilor 
hotăresce, ca ei se înainteze seu se 
•deaînderet cu starea și averea lor ș. a.

Cumpănind motivele aduse aci 
rentru și contra comasărilor, va tre
bui se (țicem, că comasările în cele 
mai multe cașuri sunt tdrte bune; 
cu tâte acestea însă Românii de sub 
stăpânirea ungureseă au tot dreptul 
de-a se teme de el, de-ârece vedem, 
că la noi și comasările sunt un mij 
loc în mâna nemeșilor unguresci peu- 
tru de-a se îmbogăți de pe spinarea 
poporului nostru. De aceea poporul 
nostru preste tot locul, când aude 
de comasări, se teme și revoltâză, 
ca și când ar aucji de altă năpaste, 
ori bolă.

De-altmintrelea peste tot cți9 nu 
numai poporul nostru, care în urma 
temperamentului seu trainic și-a păs
trat limba, legea și alte datine fru- 
mdse strămoșesc!, ci chiar și al
tele privesc cu dre-care nepăsare 
la reformele și îmbunătățirile Intro
duse în timpul din urmă în econo
mia, pentru cari se recer: bani, bani 
și 6r bani, cum flicea Napoleon.

— „Să vedem să ne mai soco
tim, apoi vom cerca și noi“. Cam 
în modul acesta răspund cei mai 
mulțl dintre plugarii noștri, când 
li-se face câte-o «propunere pentru 
îmbunătățirea soiului vitelor seu a 
animalelor. După ce s’au convins 
apoi, că acelea sunt mai bune și se 
plătesc mai bine, îndată probeză și ei, 
tiă și numai ca de probă pentru un 
mic început.

Ca dovadă despre acesta, vom 
aminti, câtă greutate întâmpina la 
început cultura trifoiului roșu. în
dată ce s’au convins însă și plugarii 
mai de rând despre folosul lui, au 
început a-1 cultiva și ei, fiă și nu
mai prin holde, așa încât astăcjl pu
ține comune vei mai afla, în cari 
să nu se cultive.

Așa și cu comasările! Se se 
convingă numai poporul de rând, că 
ele sunt spre bine și folos, că la in
troducerea lor nu se face părtinire 
spre binele unora și stricăciunea al
tora, și atunci de bună semă, că co
masările vor fi îmbrățișate cu căl
dură, ca un nou sistem economic, 
ce-1 pretinde spiritul timpului, în 
care trăim.

I. Georgescu.

De aceea mamele, cari din ne
fericire au avut copii bolnavi de 
acâsta bălă se aibă grije și să spele 
cât se pâte de bine corpul copiilor 
după-ce se jupăie pielea, și chiar 
în timpul jupoirei se ungă pielea 
cu vaselină, ca să împiedece trans
portarea acestor pelițe, carl conțin 
microaii de bubat.

Ce i-s’a aflat în stomacul unui copil 

de iO ani?

O copilă de 10 ani, ne spune 
diarul „Za jeune înere“, suferea de 
slăbiciune și de vărsături. Aceste 
vărsături nu au putut fi împedecate 
prin nici un leac, și copila se plân
gea din când în când de mari du
reri de fole. Mai târcfiu a început 
copila a voma sânge., fără ca ea 
să arete ceva semne despre băla ce 
o avea. Slăbea din ce în ce mai 
tare.

Abia după patru 4>is a obser
vat, că ea vomeză un cuiă de 4 
cm. lung. Copila după aceea a spus, 
că ea a mai înghițit alte 5 aseme
nea cuie.

Medicul visitând copila mai de 
aprâpe și aflând starea bolnavei 
gravă, se hotărî să-i tacă operațiă, 
tăindu-i stomacul. După-ce a făcut 
medicul operația, în stomac a aflat 
42 cuie de 4 cm. lungi; 93 cuie 
mici de aramă de 1 pănă în 2 cm. 
lungi; 12 cuie mari cu capete de 
aramă; 3 nasturi de cămeșă; și un 
ac de aramă

Copila s’a vindecat și spunea, 
că de 8 luni necontenit înghite 
aceste cuie.

Glume.
Smochinul lui Timon. Timon, urî- 

torul de âmeni, adună poporul in
i' tr’o cji, ȘÎ suindu-se pe tribună (fise:

— Domnilor, eu am un smo
chin în grădină, de care deja s’au 
spânzurat mai mulțl cetățeni. Dâcă 
unii din d-vostră vor se se spânzure, 
să se grăbăscă, căci m’am hotărît 
să-l taiu. *

Un învățat. Un învățat lucra în 
cabinetul său; servitorul veni spe
riat să-i spuie că arde casa.

— Du-te de spune nevestei, eu 
nu m’amestec în afaceri de gospo
dărie.

*
Van Dick. O regină a Angliei, 

care nu era de loc frumăsă, întrebă 
pe Van Dick care îi făcuse portretul, 
că de ce i-a înfrumusețat mânile și 
nu fața.

— Fiind-că dela mâni aștept 
ceva, dâr dela față n’aștept nimic, 
răspunse pictorul. 

IwETE ȘI SI TOATE.

OalencLarixL septexxiârLei.
FEBRUAR are 29 $ile. FAUR.

Bursa de Buoursssl

pilele

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

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

25 S. Tarasie Teod.
26 Sf.p. Porfir. Ep.
27 P. Proco. Decap.
28 S. păr. m. Vasiliu
29 P. Casi&n

1 j- Cuv. Eudochia
2 S.Teodt,Ep. Cir.

8
9

10
11
12
13
13

loan Filim.
Francisca
S. 40 martir.
Constanța 
Ep. Gregoriu 
Rosina
Matilda

Prațurils cereaieor din piața Brașov.

Din 6 Martie st. n. 1696

Măsura 
său 

jreut-'tea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.
1 H. L. | cel mai frumos 5 80

Grâu mijlooiu . . 5 50
I mai slab . . 4 80

Grâu mesteoat . . 3 20JJ / frumosă 3 80V băcară ț , 3 50
1 frumos 3 10

>9 ^rz I mijlooiu 3 —
c frumos 2 30

Uves (mijlociu — —
Cucuruz.................... 3 20
Mălaiu.................... 5 20îl Mazăre.................... 5 50
Linte ..... 6 50
Fasole.................... 6 —
Sămânță de in . . 8 —
Sămânță de oânepă 5 80
Cartofi.................... — 80ÎJ Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 42
Carnea de porc . . — 48
Carnea de berbeoe — —
Său de vită prispăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 4 Martie n. 1896.

Cursul

Semințe
03
s£

s a

Prețul pea
100 ahilogx.

dela | pana

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

80
80
80
80
80
80

7.-
7.05
7.—
7.--
7.10

7.10
7.15
7.10
7.10
7.20

Semințe vechi 
orî nouS soiul

«fi 4» 
§ §
3 U
O £

Prețul per 
100 chil gr.

dela paiiâ

Săcară 
Orz
Orz 
Orz
Ov6b
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

M
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.40
4.80
5.25
6—
5.95

6.45
5.—
5 90
7.—
6.35

Bubat transmis printr’o scrisă re.

Dr. Grasset scrie despre un cas, 
unde o copiliță fiind visitată la bu
nicul său, căpătă bubat. Doctorul 
4ice, că el n’a mai vedut un ase
menea cas, ca pielea să se jupdie 
ca de pe un șerpe și el le scrie pă
rinților copilei o epistolă despre 
morbul ei, și pentru ca să se con
vingă și mai bine le trimisă în epis
tolă bucăți de piele jupuită. O soră 
a copiliței desfăcu scrisărea, o ceti 
și o păstră.

Șese cfile după primirea episto
lei, căpătă o fîerbințală mare și în 
timp de 12 6re apăru bubatul din 
iericire însă, copila se vindecă.

Un asemenea cas a fost comu
nicat de cătră Sanne, unde o scri- 
sore trimesă din Germania de o 
persona, care suferea de bubat la 
altele două persăne, cari locuiau în 
Bretagne, ele s’au umplut de bubat 
și una a murit, și cealaltă s’a vin
decat cu multă greutate.

O ciudată statistică.
Un original, care a murit, a avut o 

idee fantastică d’a face o comptabilitate în 
partidă duplă a sărutărilor schimbate între 
el și sofia lui, în timpul unei penode de 
două-decl ani.

In anul întâiu, sărutările au ajuns la 
cifra de 36,300, său 100 sărutări pe di; un 
maximum îndestul de respectabil!

In anul sl doilea cifra s’a redus la 
jumătate.

In al treilea an, mijlocia sărutărilor 
a fost de dece pe di.

In fine după cinci ani, nu se mai nu
mără decât două sărutări pe di: una di- 
minbța și una săra.

Cât pentru anii următori, nici nu tre- 
bue se mai vorbim; abia din când în când 
îșl dau câte-o sărutare, la ocasiuni mari.

Pare că după cJece auî de căsătorie 
soții nu se mai sărutau de loc......

Se înțelege de sine, că nu-’i dăm de 
model și că recomandăm o mijlocie mai 
înțelbptă!

Froduetediv.
dola pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 31.- 37.—

>•
Oleu de rap.

transilvană 
bănățenă 
roșia 
rafinat duplu

29.-

1 
1 

1 
1

1 
1 gj 

1

Oleu de in — —.—© 
g Uns. do porc dela Pesta 56— 57.—

>> dela țâră —.—
U Slănină sventată 45.50 46.-
3

s

afumată —
Seu 
Prune din Bosnia în buțl 

din Serbia în saci
13'25
11.50

13'75
12.—

ffl Lictar slavon nou 16.- 17—
Pi n bănățenesc 15.— 15.50

Pr
eț

ul Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirt

din Ungaria 
unguresci 
serbescl 
bruta 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe da spirt

1 
1 

1 
1 

1

1 
i 

i 
i 

i

III 
1

1 
1 

:' 
1 

1

Târgui de rîmătorl din Steinhruch.
Starea rîmătorilor a tost la 

2 Martie de 21589 oapete, la 3 Martie au 
întrat —.— capete și au eșit 138, rămâ
nând la 4 Martie un număr de 21,451 capeți-.

Se notâză marfa: ungurâscă veche 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ud, gurâscă tineră grea dela 
—.— cr. pănă la—.— cr., demijloc dela 
46.— cr. pănă la 47.— or. ușâră dela 
44.— or. pănă la 45.— or.

Marfa țerănâscă grea dela —. — pănă 
la —.— cr. de mijloo dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușoră dela —.— cr. 
pănă la —.— cr.

din 4 Martie n. 1896.'

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/0 Ați.- OCt, 101,’/.
Renta amortisabilă .... 99.3/(

98.’Â„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o 1M.-D11,
„ „ din 1893 6% „ n 93.'/2
n „ 1894 int. 6 mii. &7o Apr.-Oct. 95, 'i.
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4“/0 lan-lulie 86.’/;
„ „ (Impr. de 50 mii. 4% » n 86.3/4
n „ (Imp. de274 m. 1890 4% ii jî
„ „ (Imp. de45m. 1891 4°/o îi » 86?/4
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4'7o 86 ?/4

Oblig, de Stat (Conv. ruralei. 6°/0 Mai-w, 101 >/2
Oblig. Casei Pensiunilor Cr. 300 10 287-
Oblig, comunei BucurescI 1883 lan.-lul. 96?/.,

„ „ ,. din 1884 5n/n Mai-Nov,
„ „ „ din 1888 &7o

57o
lan.-Dec. —

•, „ „ din 1890 Mai-Nov. 97 '/<
Scrisuri fonciare rurale . . . 67o lan.-lulie 92.’/4

„ „ urbane BucurescI 6°/o îl D 100 '/,
» » îî 1? &"/„ 2; 883/s
îi h h Iași &7n 11 » 80?/4

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

» »

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —._
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1592.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 200.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 408—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 423—
Soc. Bazalt. A.rtif. uit. div. lei 30 250 335 - -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 218. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 106. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —, —

„ „ 2 em. u. d. 0 100. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei ■i00 —
„Bistrița1' soc. p. f. hârtii 30 1000 —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20i •J îî 20'05

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 27o
Avansuri pe efecte «7o Petersburg . . 4'/27o

37oCasa de Depuneri 5'/2 Berlin ....
Londra .... 27., Belgia .... 37o
Viena..................... 57o Elveția .... 3,/17o

Cursul leșurilor private
din 4 Martie 1896

Cupsui 9a bursa den Hiena.

enmp. vinde.
Basilica 7.15 7.55
Credit .... 196.50 200—
Clary 40 fi. m, c. 57.25 58.25
Navig. pe Dunăre 136— 140—
Insbruck . 27. - 28—
Krakau 26.25 27—
Laibach .... 21.50 22.50
Buda .... 61.75 62.75
Palffy .... 58.75 59-
Crucea roșie austr. 18.60 19.50

dto dng. . 11— 11.60
dto ital. 11.75 12.50

Rudolf 24— 24—
Salm .... 68— 68.75
Salzburg . , 27— 28—
St. Genois 72.50 73—
Stanislau .... _
Trieitine 4^27o I°° m. c. 147.— 151—

dto 4°/,. 50 70.— 74—
Waldstein 55.— 58—
Serbescl 3’/Q 34.25 34.75

dto de 10 franci ■ _  _
Banca h. ung. 4u/n 124.75 125.75

Din 6 Martie 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.60
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.25
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.85
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.25
Imprum. ung. cu premii .... 157.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.50
Renta de hârtie austr..............101.15
Renta de argint austr..............101.10
Renta de aur austr...................122.40
LosurI din 860   147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 991.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 422.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 380.40
Napoleoudori.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 69.02y2
London vista....................................120.75
Paris vista................................... 47.85
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.40
Note italiene................................... 42.95

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Martie 1896.

Banonote rom. Camp. 9.51 
Argint român. Cump. 9.45 
Napoleon-d’ori Cump. 9.53 
Galbeni Cump. 5.60
Ruble rusescl Cump. 1.27l/2 
Mărci germane Cump. 58.60 
Lire turoesoi Cump, 10.70 
Soris. fono. Albina 5°/0 101.40

Vând.
Vând.
Vând.

9.54
9.50
9.56

Vând. 5.65
Vând. 1.27
Vând. 58.97
Vând. —.—
Vând. 101.25

Proprietar I Dip. Au&sel SSureșiansso 

Reiacîor resjonsaiil: firegmu fflaier.
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Se caută
care scie bine limba română, și se 
pricepăși la immanuarea 
teascului. In privința condițiuni- 
lor a se adresa la Direcțiunea ti
pografici diecesane în Gherla. — Sza- 
mosujvâr.

Publîcațtane de licitație.
Bisericile române ort. res. dela 

Sf. Nicolae din suburb. Scheiiu și 
dela St. Adormire din lăuntru Cetății 
Brașov vend, pe cale de licitațiune, 
urmetdrele pământuri respective lo
curi de clădire, ce constitue proprie
tatea lor, și sunt situate în hotarul 
Brașovului și adecă:

1. Un loc situat lângă Blumena 
între strada fabricei și între strada 
cea nouă, pe care trece tramvaiul 
spre gară, din complexul sub Nr. 
top. 10651/1 10652 și 10653, care 
loc este în mărime de 2343 metri 
cuadrați și pe care se pote edifica 
o vilă.

2. Un loc aprăpe de gara Bra
șovului pe lângă strada tramvaiului 
spre gară îu mărime de 1147 me- 
iii nuâdrați Nr. top. 10727/1.

Pentru ven$area acestor done 
lucruri să va ținea licitațiune ver
bală în 19/31 Martie 1896 în can
celaria advocatului, Nicolae Strevoiu 
Brașov cetate piața cailor Nr. 6.

Pănă la fiiua licitațiunei se pot 
trimite oferte în scris la adresa Ad
vocatului Nicolae Strevoiu în Bra
șov unde se pot vedea și schița de 
situațiune și condițiunile licitațiunei. A

Brașov, 17 Februarie 1896 st. v.

35007 câștiguri
Câștigul cel mi mare 

în cas favorabil
Clasa 61.

Tragerea dela 11—14 Martie 1896.
Câștiguri Corbne Corone

1 ă 100000 = 100000
1 w 60000 = 60000
1 D 40000 — 40000
1 n 30000 = 30000
1 n 20000 = 20000
1 n 15000 = 15000
1 v 10000 — 10000
2 11 8000 =58 16000
8 » 4000 = 32000

10 77 2000 = 20000
13 1000 = 13000

100 » 400 = 40000
860 77 200 = 172000

9000 57 120 = 1080000
10,000 câștiguri. Total = 1.648,000

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

CA BL HEINTZE, Budapest
Serviterapllatz 3. Adresa de Telegram: LOTTOHEINZE BUDAPEST. ServitenpBatz 3.

în sumă totală de 7932000 corone.

LION
Prețurile leșurilor: 

pentru ciasa 19.
v. y2 Vio v2o

fi. 40.- 4__ 8.—

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

v. v2 Vi0 72q

fl. S®.— 80.- 6.— 3.—

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

F

Clasa 16 B.

25,007 câștiguri și 1 premiu; total 6.284,000

Tragerea dela 12—28 Mai 1896.
Câștiguri Cordne Cordne

1 Premiu 600000 = 600000
Șg-.s 1 â 400000 = 400000

os id ®î> a 1 ,, 300000 = 300000
° b o 1 » 200000 200000

o xs o 
«T-S§ 1 u 100000 = 100000

40000 = 80000•S ° Q 
S « 2 „ 20000 40000
ca.rrao ®H fi P-Zj 5 „ 10000 = 50000

10 „ 8000 = 80000
34 „ 6000 = 204000

100 „ 2000 — 200000
200 „ 1000 = 200000

2650 „ 200 = 530000
22000 „ 150 3300000

Semesițe die roșu,
doue-ori curățit, mohor (cuscuta), apoi 

veritabilă francesă, 
seu sfecle de Oberndorf,

Nape seu sfecle Mamuth, 
Linte de semenat,

Oferă cai prețuri ieftine:
Martin Fromm, 

JBrașov, comerciu cai 
si proprietar «fie mură.

de seinenat.
cu

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

Subscrisa asociațiune prilUCSCC.
SSepUIîei’î dela membrii cu netto 5°/o și filepu- 

liCl’i cu 41/2 fără nici un scădământ, pentru date.
lEsc«Jmpteaâ Polițe comerciale cu 5’/2°/0.
Acordez» împrumuturi pe polițe și hipotece 

interese culante.
Acoa'îiezâ iwaiasuri pe hârtii de valdre, de tot

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

Oescllâde credite cu oonto-curent sub con
diții forte culante.

Brassoi Elso Takarek
8S

Onsegelyzo-Szovetkezet
Wîfiiaîfi-Wesssgasse Xr. 4.

Prima asociația de economii și ajutorare din Brasov.
8 Y OATI 18 8 4.

bucăți 5 fi. 'S'S I?

*

I

AdeverI
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut 
CoBEecția-AustcBaj 

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

numai pentru & fi. cr.
un cîasormi© ^emcntaâr de 

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

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

lncrate din aur numit fason, care nu se distinge de aur curat și nu-șl perde 
lustrul. — Pentru mersul regulat al sus numitelor ciasorniee, dau în scris 
o garanție de 3 ani.
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I hroșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur,
I nastur patent pentru guler,

Tote aceste 45 obiecte 
împreună cu eiașornicul de aur fason costă numai 

Trimitere cu rambursă. La cas de neconvenientă se restitue banii.
Firma de ciasorniee :

ALFRED F8SSJB1ER

splendide de bijuterie

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


