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T6te se resbunâ în lumea acesta.
Septemâna acesta a fost ârăși 

de mare învățătură pentru cei ce se 
închinau pănă acuma la idoli, fără 
se se întrebe, prin ce au meritat 
aceștia se fiă adorați de ei.

T6te se resbună în lumea acesta. 
Și vechiul proverb românesc dice, că 
cu minciuna poți prânzi, dăr de ci
nat nu poți cina.

Așa s’a întâmplat și cu cei ce 
mai eri, alaltăen strigau în largul 
lumei, că ei și numai ei sunt na
ționaliștii cei mari, că ei și numai 
ei sunt adeverați și sinceri luptători 
și că toți ceilalți bărbați încărunțiți 
în serviciul causei sfinte a neamului 
lor nu sunt, decât nisce omeni slabi 
și gata se-șl vândă neamul pentru 
un blid de linte.

Au dus’o cât au dus’o acești 
fanfaroni cu minciuna, cu vicleșugul, 
cu intrigele și cu fariseismul lor, 
dăr în cele din urmă li-s’a înfundat.

Și însu-șl păcatul lor a fost, care 
’i-a dat pe față și ’i-a arătat publi
cului românesc în totă goliciunea 
lor. Ridicați mai mult prin orba în
tâmplare în rândurile conducătorilor 
de frunte, cutezanța lor a ținut pas 
cu îngâmfarea lor, care crescea me
reu cbm crescea și reclama, ce li-o 
făcea di&rul „Tribuna", ce din ne
norocire pentru causa nâstră era nu 
numai fărmecat de ei, der se afla 
chiar în mânile lor.

De-odată însă s'a pus capăt aces
tor reclame și uneltiri, ce le făceau 
prin cjiarul, care se lăuda a fi sin
gurul organ al partidului național 
român. „Tribuna11 s’a luat din mâna 
companiei Slavicî-Brote. Cum s’a pe
trecut lucrul acesta e cunoscut. Ase
menea seim și ce urmări a avut.

Cârta dintre membrii comitetu
lui, pe care o ațîțaseră așa dișb 
„exilați11 din Bucuresci, adecă cei 
trei membri ai comitetului, cari s’au 
refugiat în România, nu putea să 
nu se resfrângă și asupra lor. Și etă 
că s’a întâmplat o ruptură și între 
cei trei refugiați.

Totă săptămâna acâsta colânele 
„Tribunei" și ale gazetelor oposițio- 
nale din România au fost pline cu 
articull de ai d lui Aurel C. Popo- 
vici, prin cari acesta descopere, că 
compania Slavici-Brote-Bianu a unel
tit pe sub ascuns pentru ca Românii 
din Ardeal și Țâra ungurescă să fiă 
amăgiți de-a părăsi programul na
țional și de-a se face, ca și Sașii 
din Ardeal, slugile lui Banffy.

Nici mai mult, nici mai puțin. 
Așa o spune negru pe alb Aurel 
Popovici, care pănă acuma a stat 
în cea mai strinsă prieteniă cu ei.

încă la începutul iernei, Popo
vici a subscris împreună cu Brote 
și cu Albini acea circulară, ce-a fi
gurat aici pe la conventicule și în 
care, cum seim, „exilații" au ațîțat 
în contra comitetului. Aurel Popo
vici declară acum, că a fost amăgit 
de Brote a crede, că într’adevăr Dr. 
Rațiu cu soții săi ar vrea să-o câr- 
nâscă în tabăra lui Banffy, dăr în 
cele din urma s’a convins, că acesta 
nu era în faptă decât planul ascuns 
al lui Brote și că acesta în ascuns 
voia să pregătescă o conjurațiă, care 
la comanda lui să taie gâtul pro
gramului național și să ne dea ast- 
lel legați în mânile lui Banffy.

Ți-s’ar părea, că cetesc! o po
veste din o miiă și una de nopți. 
Un cavaler de taie-fugă ca Eugen 
Brote cu vr’o câți-va aderenți neîn
semnați fanatisați prin laudele ne 
meritate, ce i s’au adus lui și ce 
li-s’au adus și lor în „Tribuna", și 
amăgiți al crede „năsdravăn", un 
astfel de cavaler să fi putut să facă 
din noi Românii Aideleni, Bănățeni 
și Ungureni peste nâpte neămenl? 
— acâsta cjău nu i-o credem d-lui 
Aurel Popovici, nici atunci, când 
ni-ar dovedi, că la spatele lui stă 
Sultanul dela Țarigrad.

Bine a făcut și face cu tâte 
acestea d-1 Aurel Popovici, că rupe 
masca de pe fața acelui laș fariseu, 
care, pănă când încă se putea preum
bla pe podul minciunilor din Sibiiu, 
tăia și spândura în „Tribuna" lui 

pe toți ămenii noștri cinstiți și har
nici, declarându-i de trădători ai 
neamului.

B'ne face că dă pe față tdte 
mișeliile, și că ne arată, că acel Eu
gen Brote, atât de mult lăudat de 
uneltele sale vremelnice, a umblat 
în adevăr cu planul de a înființa 
aici în Ardei un (Țar român guver
namental, care să stăruie pentru îm- 
păcăciunea cu Banffy, cum o pro
pune Slavici, vestitul idol al lui G-li- 
gore Sima a lui Iuon.

Bine face că descopere planul, 
după care aceștia erau cei ce în 
adevăr voiau să înființeze partidul 
„moderaților", care să facă trebu
rile Ungurilor, însă nu stăruind pe 
față și în mod cinstit, ci uneltind 
în ascuns și vrând să înșele lumea.

Căci trebue să se scie odată pe 
care parte era adevărul și buna cre
dință.

Revista politică.
Sașii și mileniul, fiarele din Buda

pesta și Clușiu aduseră cailele din 
urmă soirea, că cu ocasiunea sărbă- 
rilor milenare, în Maid c. publicul 
adunat în Budapesta va ave rara și 
interesanta ocasiune, de-a vede o 
adevărată nuntă țerănescă săsescă. La 
nuntă s’au însciințat pănă acum 100 
de participanți, și părechea tineră, 
care se va cununa, este din ținutul 
Sighișârei. In 12 Mai părechea mi
rilor va încheia căsătoria civilă în 
satul clădit pe teritorul esposiției 
milenare; după acesta convoiul de 
nuntă va merge la biserica evange- 
lică din mijlocul satului și acolo va 
îndeplini ceremonia cununiei un preot 
evangelic. De aci noii căsătoriți îm
preună cu ăspeții vor merge înso
țiți de musică la „ciarda" așa nu
mită din Dobrițin, unde va fi ospă
țul, âr săra va fi în sala cea mare 
a esposiției balul dat în onorea noi
lor însurăței. „Siebenb. D. Tagblatt" 
cjice, că nu se pâte, ca un preot 
evangelic să' îndeplinescă la esposi- 
țiă o ceremoniă atât de seriăsă, ca 

a cununiei. „Kronst. Ztg". e fârte 
indignat asupra acestui lucru, și de
clară, că nu pote crede, ca un preot 
săsesc să-și uite într’atâta de sine, 
încât să dejosâscă ceremonia cu
nuniei la un act de comediă, la care 
se privescă Jidanii din Pesta. — Noi 
din parte-ne nu putem decât se ob
servăm, că ar fi cel mai detesta
bil și mai rușinos lucru pentru Sași, 
decă membrii de ai națiunei lor, și 
chiar și un preot, ar fi în stare se 
espună un act sânt, cum este cunu
nia, rîsului și batjocurei publicului 
adunat la o esposițiă.

Contele Ferdinand Zichy în Viena. 
Alaltăeri s’a ținut în Viena adu
narea generală a reuniunei catolice 
„Sf. Mihail^ la care au luat parte 
cardinalii Gruscha și Schănborn, nun- 
ciul Agliardi mai mulți prelați, prin
cipi, aristocrați austriacl, și repre- 
sentanți ai diferitelor reuniuni ca
tolice. Contele Ferdinand Zichy, șeful 
partidei poporale din Ungaria, a 
mers anume la Viena, ca să ia parte 
la acea adunare generală, și când 
apăru în sala adunărei fu salutat 
din partea președintelui, prinț Carlos 
Clary-Aldringen, printr’o alocuțiune, 
la care Zichy răspunse print’o vor
bire mai lungă. In vorbirea sa Zichy 
accentuâ luptele catolicismului în Un
garia, dăr cu bucuriă declară, că sim
țămintele creștine-catolice sunt pre
tutindeni tot aceleași, și de aceea 
nici nu esistă deosebire între dincoce și 
dincolo de Leitha. (Vii aprobări)'. Prin
cipiile greșite ale liberalismului mo
dern au prins adânc rădăcini, și se 
manifestă prin egoism, poftă de câștig, 
domnia unei națiuni asupra celeilalte, 
desconsiderarea adevărului, dăr adeve- 
rații creștini trebue să lupte contra 
acestora și să iubescă și pe ămenii 
de altă credință, de altă rassă și na
ționalitate. In fine contele Zichy aduse 
omagii Papei și Monarchului, după 
care președintele societății îi mul- 
țămi încă odată, că a ostenit la 
Viena, și întrega adunare erupse în 
strigări de „Să trăescă!" la adresa 
Papei și a Majestății Sale.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Ileana cu p&rul de aur și Leneș 
împărat.

Era odată o copilă mică, cu ochii vi
neți și cu părul ca aurul.

Toți îi diceau: Ileana cu părul de aur.
Pănă era mică, toți o aveau dragă, 

pentru că era forte prietinosă. Făcendu-se 
însă mai măricică și âmblând la școlă, că
șuna numai supărare învățătorilor săi. Nu 
voia să învețe chiar nimic și era așa de 
leneșă, că în școlă era tot-dâuna cea din 
urmă și ’n totă efiua rămânea închisă.

Și gândiți că doră îi părea rău de 
asta?

Dimpotrivă.
Când rămânea în școlă singură, nu 

punea mâna nici pe cărți nici pe acele de 
împletit, ci căsca și se ’ntindea și era forte 
veselă, că pote sta aci, în loc să fiă la 
mama, unde trebuia să lucre tot felul de 
lucru prin casă.

învățătorul și toți omenii cu minte 
clătinau din capete, îșl frecau mânile și 
diceau: „Ileana încă are s'o sfîrșâscă rău. 

Pote că va fi botezată încă odată și atunci 
’i se va pune numele Ileana Cerșitbrea, 
pentru că cu lenea ei ușor pote ajunge la 
cerșite11.

După ce se făcu prea bătrână de școlă, 
a trebuit să rămână la mamă-sa și să ajute 
la măturat, la derdicat și la spălat. Acâsta 
nu era de loc pe gustul ei. Cum eșia ma
mă-sa din casă, Ileana se lăsa de lucru, se 
întindea pe scaune, pe lavițe, seu chiar pe 
pământ.

Intr’o di îi tjise mamă-sa: „acum as
cultă, ce-țl voifi spune: eu mă duc la târg, 
ședî și împletesce dinaintea casei. Bagă 
bine de sâmă, să nu-mi lenevescl âră. Prin 
ciorapii tăi te poți uita ca prin ciur și 
dâcă nu vei fi mai harnică, acuși ai să 
ambii desculță, că eu nu-țl mai cumpăr 
ciorapi noi".

Mama pleca și Ileana se aședâ dina
intea ușei. Ciorapul însă îi cădit din mână 
și ea adormi.

Toți omenii, cari treceau pe drum, 
se uitau la ea, pentru că era forte fru- 
mosă, părul ei strălucia ca aurul. Mulți ste- 
teau și ,’n loc și diceau: „Păcat că e așa 
leneșă".

Pe drum trecu atunci și unul mai ve
sel, un băiat frumos, îmbrăcat într’o haină 
de catifea roșiă cu nasturi de argint. El, 
când vădit pe Ileana cu părul de aur, dise: 
ei, ei, ce mai fetiță! ei, ascultă, fa! seb- 
lă-te odată, se văd dâcă ai și ochi limpetjl!“ 
Ileana îșl freca ochii și întrebă năcăjită: 
„dăr cine ești tu, și de ce nu-mi dai pace?"

„Eu sunt prințul Vesel".
„Asta n’o cred, răspunse ea, pentru 

că tu n’ai coronă".
„Oho, drăguță! acâsta de obiceiîî o 

port numai în buzunar. „Ecă-t’o! Drăgă
lașă sculă!"

El rîse cu mulțumire, scose din bu
zunar o hârtiă, în care era învălită corona 
de aur și... unul, doi, trei... i-o puse Ilea- 
nei pe cap.

„Ca și când ar fi făcută anume", dise 
el, și bătea în palme.

„Scil ce? îmi place de tine. Vrâi să 
mergi cu mine și să-ml fii prințesă? îm
părat nu sunt încă, locuesc însă în palat 
la mama mea împărătesa".

Ileana cu părul de aur privi la el și 
întreba: „cine e mamă-ta?“

„Tu nu o cunoscl?" striga el cu mi

rare, „pe mama o cunosc toți. Numele ei 
este împărătâsa Munca!“

„Urît nume, clise Ileana, nu vreu să 
te iau de soț".

„îmi pare rău, răspunse el supărat. 
Tu-ml placi, și decă nu te pot avea soțiă, 
nu mă voiă însura nicl-odată. Dăr sci tu 
cât e de frumos la noi ? Fiind-că lucrăm, 
noi suntem tot-deuna veseli, âr eu sunt 
cel mai vesel dintre toți".

„Der ce lucrați voi?"
„Noi facem tot felul: haine, cari te 

încăldesc așa bine; paturi, cari sunt așa 
moi; pânl, cari sunt mai gustose, de cât 
ori care altă pâne. Ei! nu fi prostă, vino! 
Bine ca noi, nu trăesce nime".

„Dâr nu pregătiți voi și ceva mai 
ales?" întreba Ileana. Hârtia, în care era 
învălită corona, mirosia a ciocoladă.

„De sigur, facem și d’asta. La cioco
ladă trebue mai multă ostenâlă".

„Atunci mai bucuros o mănânc neis
prăvită."

„Tu nici idee n’ai de ciocoladă; la 
început este amară, de nu o poți mânca 
de loc."

„Decă-i așa, nici nu o mănânc nici
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Antisemiții și Badeni. Ministrul- 
președinte austriac, contele Badeni, 
se află de present în mare încurcă
tură. Organul oficios al antisemiți- 
lor din Viena a declarat adecă alaltă- 
eri, că partidul antisemit nici-decum 
nu renunță la alegerea lui Dr. Lueger 
ca primar al Vienei, și ascdptă ho- 
tărît, ca acesta se fiă întărit de Mo
narch. Acum Badeni — în urma 
enunciărilor făcute cu ocasiunea ale
gerilor trecute, că adecă el (Badeni) 
nici-odată nu se va învoi, ca Lueger 
să fiă întărit — va trebui să abdică, 
său, călcându-șl cuvântul, va fi silit 
să-șl dea învoirea la întărirea lui 
Lueger. Astfel Badeni este în mare 
încurcătură, din care nu se pote sci, 
cum va ieși.

Situația în Italia. Am descris pe 
larg Dumineca trecută desastrul, 
pe care l’au suferit Italienii la Adua. 
Săptămâna acesta nu s’a petrecut 
în Italia evenement mai însemnat 
decât schimbarea ministerului. Cabine
tul . <^pi 8l căflut, și în locul lui 
a venit un alt cabinet în frunte cu 
marchizul JRudini. In Africa însă 
stau rău lucrurile pentru Italieni, 
debre-ce armata regelui Menelik se 
tot apropiă de coloniile, carî au 
mai remas în mânile Italienilor. Și 
acum nu numai Menelik năvălesce 
asupra armatei italiene, ci și cetele 
Dervișilor din Ostul Africei, cari con
form depeșelor mai nouă, înainteză 
sub conducerea lui Osman Digma spre 
orașul Kassala. Generalul Baldissera, 
noul comandant suprem al trupelor 
italiene din Africa, ce e drept, arată 
mult curagiu, și afirmă, că pănă 
acum nu e de temut, cu tbte că 
dușmanul mereu se apropiă. Deja 
timpul cel mai apropiat va dovedi 
înse, că bre va pute el resista seu 
nu, armatelor abessiniene, și că 
peste tot va fi bre Italia în stare 
se mai țină ocupată și măcar o 
parte din Abessinia? Generalul Ba- 
ratieri, fostul comandant al armatei 
italene din Africa, care a suferit un 
desastru atât de cumplit, a sosit 
Miercurea trecută în Massauah. Se 
flice, că este forte deprimat, și re- 
cunbsce că a lucrat într’un moment 
de nebunia și de slăbiciune, dâr 
cțice, că este gata a trage orî-ce 
consecințe a faptelor sale. Miercuri 
nbptea s?a îmbarcat pe o naiă, care’l 
duce la Neaoplea, și el este păzit 
(ți și nbpte de doi oficerî, ca nu 
cum-va să se sinucidă. Generalul 
italian Ellena, care se află în spita
lul din Massauah, avend două rane, 
a flis, că causa înfrângerei trupelor 
italiene este, că cele trei brigade 
n’au atacat de-odată pe inimic, ci 

numai în răstimp de câte 2 și 4 
cesurî. De altmintrelea, terenul de 
atac era așa de nefavorabil, încât, 
cât de bine se fi fost conduse tru
pele, și se fi fost chiar de trei ori 
mai numerbse, nu puteau isbuti. 
Decă nu era brigada de reservă, 
care se pună stavilă năvalei călă
reților așa numiți „ Galla11, Italiauii 
ar fi fost cu toții măcelăriți. Solda- 
ții italieni, cpce el, au arătat în aces
ta bătălia însușirile cele mai fru- 
mbse militare, deci vitejia lor ar fi 
meritat o răsplată mai bună.

Contele Gohichowski la Berlin.
Tote cerourile politice europene sunt 

preocupate acum de visita, pe care contele 
Goluchowsky, ministrul de esterne al Aus- 
tro-Ungariei, o face la Berlin prințului de 
Hohenlohe, cancelarul Germaniei. Sub mo
tivul, că ministrul Austro-Ungariei trebue 
să întdrcă șefului guvernului german o vi- 
sită oe acesta ’i a făcut la Viena, contole 
Goluchowski a pleoat la Berlin, dâr faptul, 
că acest act de politeță se îndeplinesoe a 
doua fli după desastrul Italienilor in Abessi
nia îi dă un caracter politic pronunțat, pe 
care organele oficiose de ambele țări aliate 
nici nu-1 contestă.

Se soie, că înfrângerea armatei con
dusă de generalul Baratieri a produs, mai 
cu semă în Francia, credința, că Austria și 
Germania vor rupe, seu cel puțin nu vor mai 
prelungi tratatul de alianță cu Italia. Călă
toria contelui Goluchowski este deci pusă 
în legătură cu cestiunea acâsta, și <țiarele 
francese, în dorința de a slăbi puterea mo
rală a triplei alianțe, răspândesc scirea unei 
rupturi între Puterile centrale.

Așa, „Le Figarou se orede bine infor
mat declarând, că esistă seriose divergințe 
de vederi între Germania și Austria în pri
vința triplei alianțe, că Austria ar fi gată 
să susție pe aliata sa Italia ca și în trecut, 
der că Germania faoe reserve.

„Norddevtsche Allgemeine Zeituny*  însă 
declară categoric, că visita contelui Golu- 
ohowski nu are nici o legătură cu eveni
mentele din Abessinia, și adaogă, că Suve
rani, ca împărații Wilhelm și Francisc 
Iosif, nu ar fi capabili să discute măcar 
decă alianța cu Italia trebue sâu nu, eă 
se menție, acum când Italia suferă lo
viturile nenorooirei, „ Vossische ZeUung11 
nu contestă, oă visita contelui Golu
chowski are un caracter politic de mare 
însemnătate, dâr adaogă, că tocmai pentru 
oă visita coincide cu desastrul din Adua, 
ea îi măresoe însemnătatea, căci dovedesce 
cu osentație, că tripla alianță e solidă și 
se consolideză și mai mult. „Berliner Ta- 
geblattu, un fliar independent, flice, că decă 
întrevederea între prințul de Hohenlohe și 
contele Goluchowski nu ar avea alt re- 
sultat deoât confirmarea, că tripla alianță 

*) Cine l’a băgat între Români, ca să le facă 
năcas ? — Red.

esistă, aoesta ar fi deja un avantagiu de 
neprețuit în momentul actual.

Tot așa de oafc-gorio se pronunță și 
pressa dm Austria. Oficiosul ministerului 
de esterne din Viena, „Fremdenblatt* , scrie 
următorele: „Călătoria contelui Goluchowski 
la Berlin va oferi din nou prilej, spre a 
documenta organismul viu al triplei alianțe 
și a scote la ivelă intimele relațiunl de re
ciprocitate ce esistă între membrii ei. Prin 
călătoria contelui Goluchowski la Berlin 
lumea se va convinge din nou, că statele 
triplei alianțe au interese comune și faptul 
acesta singur are în urma evenimentelor 
din dilele din urmă de sigur o valore des
tul de mare".

Contele Goluohowski a sosit în Berlin 
Marți săra și a fost primit de tote cercu
rile politice de acolo în modul cel mai pre
venitor. împăratul Wilhelm l’a primit de 
două ori în audiență și l’a invitat la un 
prânfl de curte. Contele s’a întreținut cji- 
lele trecute de mai multe cri cu cancelarul 
german, prințul Hohenlohe, și cu alțl poli
tician! germani de frunte, a făcut vieite 
ambasadorilor străini, și peste tot s’a es- 
primat, că intre Viena și Berlin domnesce 
cea mai bună armoniă și înțelegere.

Prigonirea țăranilor noștri.
Coroiu-Sâninărtin, 11 Martie 1896.

Știm. D-le Redactor! Mi-se pare, că 
șirul prigonirilor nu o să mai înce
teze nici decât. Ne-au mâhnit și în
tristat pănă în suflet prigonirile pornite 
în contra celor 7 bravi conducători ai 
noștri, cari au avut curagiul de a subscrie 
și publica „Manifestul11; apoi verf li-au 
făcut cei dela înalta oblăduire ungurâscă- 
jidovâscă cu cei 42 bărbați, femei, ba pa- 
re-mi-se și copii, trași înaintea judecății 
lui Pilat din Alba-Iulia pentru nisce sim
ple manifestări de bucuriă și pdte și în
tristare, după-ce trecură de atunci mai doi 
ani de flile.

Despre un cas ca și acesta îmi per
mit și eu a Vă raporta de prin ținutul 
Ternavei mici. Anume esistă o comună 
pe malul Ternavei mici, Coroiu-Sânmărtin, 
împopulată mai tot de Maghiari și încă 
pui de „nemeși11, și câțl-va Domni pro
prietari mai mărișori, firesce tot rămășițe 
de-ale lui Tuhutum-Atila. Printre aceștia 
se află și vre-o 40 familii românescl; în 
fruntea lor este bravul cantor Mihailă Vin- 
tilă, la a căruia stăruință vre-o 11 Româ- 
nași au prenumerat „Gazeta de Dumi
neca11, „Foia Poporului11 și „Revista Orăș- 
tiei" și cu acestea îșl petrec în Dumineci 
și sărbători.

Acum doi ani, vre-o 7 inși au avut 
o convenire și petrecere socială într’o 
seră la ospătăria din comuna lor; la aces- 
tă petrecere amicală și frățescă a lor a 
luat parte și un puitî de nemeș. Românașii 
mei au pretins, că la acesta petrecere să 

se vorbescă și cânte numai românesce. La 
asta puiul de viperă încă s’a învoit. Au 
petrecut împreună, au cântat mai multe 
poesii și au discutat despre una și despre 
alta. T6te au mers în armoniă și dragoste.

Dela un timp însă, cine scie ce i-au 
sărit pe sub nas puiului de „nemeș11,*)  că 
începe la certă și dispute neplăcute. In- 
tr’aceea petrecerea se împrăștie între orele 
9—10, fără leac de sgomot.

Dâr ce să vefll? Peste câte-va flile 
se pomenesc Românii, că sunt citați la fi- 
solgăbireu în Elisabelopole, ca tulburători de 
linisce publică în timp de nopte. Aci sunt 
tractați chiar după spiritul lor asiatic, în
jurați, huiduițl și batjocoriți așa sci, după 
cum mai bine se sciu produce corturarii. 
In fine le dictâză o peddpsă de câte 50 
fl. la unul. Cârciumarul jidan, pote pen- 
tru-că n’a fasionat strîmb și apăsător 
asupra Românilor, a fost și el pedepsit 
cu 50 fl.

E de însemnat, că dela întâmplarea 
acăsta, casa bravului cantor M. Vintilă a 
fost sub pază mai bine de o lună de tfi'e in 
timp de nopte de gendarml, cari ședeau as
cunși prin grajdul și șura lui, ba și preoților 
din vecinătate le tra oprit a-l mai cerceta.

Să vin acum erășl la obiect. Româ
nașii noștri nu s’au supus sentinței jupa
nului solgăbirău, ci au făcut recurs la vice- 
șpanul nenorocitului comitat al Ternavei 
mici, dâr „Măria Sa" a lăsat la loc și a 
aprobat judecata fisolgăbirăului. Acum ce 
să facă? Au apelat la cinstitul ministeriu 
din Iuda-Palestina și acum în iernă li-a 
venit resoluțiunea dela ministrul de interne, 
că sunt scutiți de peddpsa dictată de fisolgă- 
bireul și vice-șpanul. Pdte i-a fost rușine și 
ministrului, ca pentru o biâtă petrecere 
să-i globescă așa aspru. Der totuși sunt 
persecutați acei Români și urmăriți le sunt 
toți pașii lor.

N. II. Tempăhăzanul.

0 rSscolă de țOrani în România.
Sâmbăta trecută țăranii din co

muna Poiana, județul Dolj din Ro
mânia, se resculară contra proprie
tarului Marincu. „V lndependance Bou- 
mâine1,1 conține următbrele amănunte 
asupra acestei răscole:

Poiana este un sat mare locuit de 
peste o miiă de familii, dintre cari oea mai 
mare parte sunt de origine bulgară și serbă. 
Satul e așeflat pe proprietatea cu acest 
nume, care a aparținut familiei Obrenovitâ 
și care afli se găsesce în mânile d-lui Ma
rincu.

In mijlocul satului se ridică o frumosă 
casă de proprietar, care a servit câteva flile 
de gazdă Regelui pe vremea răsboiului din 
1877.

Locuitorii acestui sat sunt în general

nu vrâu să-ți fiu prințesă, decă tu trebue 
să tot muncești. Etă-țl corona îndărăpt".

Cu lene se întinse âră jos, închise 
ochii și durmi mai departe. Prințul însă 
pleca supărat, pentru că-i era drag de 
Ileana.

După ce s’a întors el âră în palat la 
mamă-sa, ea văflendu 1 așa supărat îl în
treba : că ce-i lipsesce ?

Atunci îi povesti el tote, îi spuse și 
cât de dragă are pe Ileana cu părul de 
aur, adăugând, că altă nevastă nu-șl va 
lua nici-odată.

Impărătesa stete îndelungat pe gân
duri, apoi clise: „eu știu un mijloc, prin 
care poți căpăta pe fata cea frumosă și 
leneșă. Lasă-te în grija mea11. Ea se scula, 
îșl negri fața și mânile, luă alte haine și 
schimbându-se în o babă bătrână, mergea 
răflimându-se pe cârjă. Astfel eși din îm
părăția ei.

Și merse, merse, cale îndelungată, 
pănă ajunse în altă împărățiă, în care se 
afla un palat minunat, din marmoră albă. 
In palatul aoesta locuia un împărat, cel 
mai leneș om din totă lumea, numit Leneș 
împărat.

Acesta, cât e fliua de mare, ședea în
tr’un jeț pe perinl moi. Mâncarea trebuia 
să i-o bage alții în gură.

Din palatul lui el nu eșise nici-odată, 
pentru că, ca să mârgă, era cu mult prea 
leneș, er de călărit și de âmblat cu trăsura, 
cine-i pomenia, cu morte era pedepsit.

El avusese o împărătâsă forte bună 
și frumosă. Acesta însă murise de urît, fiind
că el cerea, ca soția lui să fiă întocmai ca 
el, ceea ce ea n’a fost în stare...

Miniștrii lui, cari cârmuiau împărăția 
după placul lor, ar fi dorit tare, ca împă
ratul să se însore âră. Acesta însă nu voia 
să scie nimic de însurătore, flicend, că decă 
nu-șl găsesce una leneșă ca el, și-ar lua 
numai o sarcină.

Despre împăratul acesta auflise împă- 
rătesa Munca.

„Acesta ar fi potrivit cu Ileana cea 
cu perul de aur, îșl gândea ea, și bătu la 
portă. Portașul eși și o întreba, că ce vrea?

„Vrdu să vorbesc cu împăratul11.
„Ore n’ai minte, mămucă? Au nu sci 

că împăratul nu vorbesce mai nici-odată? 
Tocmai acum îșl face al cincilea somnuleț 
de amedl“.

„Atunci chiamă-ml cel puțin pe mi
nistrul lui, ca să por descoperi acestuia, 
ceea ce am să-i spun11.

Fu chiămat ministrul, care veni forte 
cătrănit, din causă, că-1 conturbase. „Ce 
vrea femeeă?" întrebă el aspru.

„Eu sciu o femeiă, care s’ar potrivi 
cu împăratul, răspunse bătrâna; am găsit 
o fată mai leneșă, de cât el".

„Mama dracului!" strigă ministrul, 
pentru că el înjura în tot chipul, când nu 
era împăratul de față. „Unde-i astă copilă 
minunată?"

Bătrâna îi povesti acum despre Ileana 
cu părul de aur și promise că, ddcă îm
păratul o va lua de soțiă, ea să va duce 
la satul ei și va aduce-o d’acolo. Drept 
răsplată cerea să-i dea o slujbă în curtea 
palatului.

„Da, răspunse ministrul, „ddcă vrdi să 
freci treptele, să tai lemnele mărunt și să 
aduci apă — slujba asta o poți căpăta".

Cum se deșteptă împăratul, ministrul 
îi povesti despre bătrâna și despre Ileana 
cu părul de aur. împăratul închise ochii 
— ceea ce însemna atâta, cât: „da! mă 

învoesc", deorece el vorbia numai la oca- 
siunl sărbătorescl.

Și bătrâna o luă la drum, ca să aducă 
pe Ileana din sat. Aici în sat era tocmai 
pe vremea cosei, toți erau cuprinși bărbă- 
tesce cu lucrul. Numai Ileana sta lângă 
drum și durmia. Preste capul ei vântul le
găna o tufă de mure, pomele negre, copte 
atârnau aprdpe pănă la pământ. Când o 
văflu bătrâna zăcând astfel — unica, care 
durmia, pe când toți ceilalți lucrau — îșl 
gândi în sine: asta de sigur este Ileana. 
Atinsă de un răm legănător, ea se trefli 
și clise: „ah, ce sete m’a cuprins, bine ar 
fi să am aceste mure copte!"

„N’ai de cât să întind! mâna după 
ele", flise bătrâna.

„Astae prea obositor11, răspunse Ileana 
și zăcu mai departe.

„Se vede, că-țl place aici, suflețelul 
mamei", flise bătrâna pretinesce.

„Să-mi placă?" răspunse ea. „Nu,nu-ml 
place. Io-s o fată săracă și trebue să mă 
năcăjesc fliua întregă. Când aș fi bogată, 
un deget n’aș mișca".

Atunci împărătesa, arătând spre punga 
de bani, pe care o pusese ea în drum, flise: 
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fârte liniștiți și muncitori, dâr de câtăva 
vreme erau cam nemulțămițl ou noul pro
prietar d. Marinou. împinși de primar și 
de preotul satului, țăranii s’au dus pe oâmp 
Sâmbăta treontă, în număr da vre-o 400, 
și s’au făcut stăpâni pe pământurile pro
prietarului.

Ei se plâng, că loourile pe care li 
le-a dat proprietarul sunt prea nisipose și 
improprii peutru cultură și cer altele pe 
oare vor să le ia ou sila, dâcă li-se refuză.

Autoritățile fiind vestite, primul pro
curor din Craiova s’a dus la fața looului 
însoțit de sub-prefect și de oomandantul 
gendarmeriei rurale. Dâr cu tâte oă până 
aoum țăranii n’au făcut nici un aot de vio
lență, au refuzat în mod hotărit de a se 
retrage pănă nu vor prmi satisfacția. In 
fața acestei resistențe, guvernul a dat or
din procurorului generai din Craiova să 
mârgă la Poiana asistat de un batalion de 
infantenă din Calafat.

Acest ordin s’a dat alaltăerl; de atunci 
nu mai avem altă noutate decât că d. Sto- 
lojan, ministru de interne român, a plecat 
la Craiova eu gândul de a merge la Poiana.

Scrisori deia țeram.
Chichinda mare, Martie 1896.

Domnule Redactor! Io vă scriu după 
o petrecere cu joc, oe au dat’o coriștii din 
Banat-Comloș la oompatrioții noștri Sârbi 
din Chichinda mare în is Februarie 1896.

Insă o întrebare, oă cine no-a întru
nit la daltă a ne înfrăți și să ținem pe
trecerea acâsta? — Un adevărat Român 
din Constanța, anume FasiZie Filimonescu. 
El de prin 1 Noemvre și-a luat Un du- 
chean (boltă) pe ohiriă, și și astăcfi este ou 
mere acolo și vinde în oraș, căol el le 
aduoe de prin Ardeal și Țâra ungurâsoă cu 
vagonul. Și Vasilie are un văr al său, care 
loouesce în Chichinda mare, și ei doi s’au 
rugat de căpitanul orașului, ca să-’i slo- 
bâdă a ține o petreoere românâscă la frații 
noștri Sârbi. Și căpitanul li-a primit oererea 
și atunol îndată Vasilie Filimonesou a fă- 
out o învoâlă cu coriștii, ca să aibă el a 
pstra parte din venitul curat, dâcă va fi, 
dâr dâcă va fi pagubă, să pună o parte 
Vasilie și trei părți coriștii.

Insă prin sală era întrebarea între pu
blic, oă cine a adus pe aoeștl Români din 
B.-Comloș să țină la noi Serbii petrecerea 
acâsta? Pe toți Serbii îi audiau cum (fineau 
în limba lor: „ala Vasilie, oare vinde mere 
la noi, el i-a adus44.

Insă durere, căci coriștii au umblat 
fără de oap, oăol au mers la concert fără 
de note, er noi cu multe rugărl li-am că
pătat note de prin duohene. Au soos’o oum 
au putut la oale și văcjându-se rușinați, 
căol ii purta Vasilie de lanț, nu au vrut 
a se înțelege ca să împărțâsoă venitul. Ne- 
avend ei cap între ei, s’au pus toți în te- 
legile lor și — drumul oătră casă! și lui 
Vasilie nu i-ai dat nici un ban din venit.

Vedeți,-D-le Redactor și iubiți ceti- 
tori, oe se întâmplă dâcă umblă omul fără 
de cap. Coriștii au lăcomit oa să tragă 
dela un om sărac, care li-a voit numai, bi
nele, oa să le faoâ și un nume frumos îna
intea fraților noștri Sârbi.

Insă ce a gândit cassarul coriștilor 
loan Chiroiu și președintele Vichentie Chi- 
roiu, frate bun ou oassarul, că lucrul acesta 
va rămânâ baltă? Der âtă oă acuma Va- 
siiie i-a dat pe calea judecății și se va 
vedâ, oare va rămână ou lanțul de nas.

Așa-s, D-le Redactor, neînțelegerile 
între noi; dâoă nu avem cap și nu ne în
țelegem noi între noi. Acum să vadă străinii 
și să rîdă, căci umblăm prin judecăți. Bi- 
ne-’i așa? — Ba nu e bine!

I. C. Cornloșian.

Glogoveț, Mart. 1896.
M. On. D-le Redactor! La noi în Glo

goveț stăm de tot slab cu îuvățăturile și 
ou lucrurile bisenoescl, că avem curator 
mare pe Teodor Mărginean, care câte ne
dreptăți în comuna nostră tâte printrensul 
s’au făcut; că la noi nu ar fi avut așa mare 
drept domnii, că nu au lost curți domnesc!, 
nici făgădauă, dâr el fiind și la comitet, 
li-a ajutat tare, au luat din regale, ni-au 
amiruit cu dișma pe vii, că este un hameș, 
oare numai să se îmbogățescă pe sine vre.

Că l’am avut oasir și pe 480 fi., — 
oarl bani i-am avut dațl lui Ioan Aron, 
oare a fost birău și au pornit sătenii pro
ces pentru ei și pentru altele — el s’a das> 
și a mărturisit, oă aoea sumă de bani s’a 
băgat in cheltuell, și pentru celelalte a cfisi 
oă sunt gata la biserică 22 de cărămidl, 
der n’au fost, nici nu sunt, numai a fâout 
de a pierdut averea comunei.

Și așa face și cu averea biserioei, că 
noi avem averea numai în hârtii; ne spune, 
oă atâtea și atâtea obligații avem, și (fio, 
că sunt și bani gata, der nu i-am văcjut, 
nici nu soim unde să-’i căutăm, că e de 
mult ourator și nioi laudă nu a făcut la 
bisenoă, că nu-’i plaoe să scie âmenii ce 
este și ce se spesâză. Fără de aceea, a 
luat parte la o adunare unguresoă în 1892, 
când s’au dat bani la bmenii, oarl au luat 
parte le ele, oarl s’au ținut pe la comitate. 
(Alegere de deputațl dietall? — Rad.)

Eră învățător avem de aici din sat, 
batăr de nu l’am fi avut, oă de pe partea 
învățăturii nu-’i vrenio nimio, că numai în- 
tr’un au a fost învățător în Ghirb și a fu
git de-acolo și nu și-a depus esamenul ou 
copiii. S’a tot sucit apoi a apucat în 
oomuna nostră, că a fost plată hotărîtă 
300 fi., dâr densul a lăsat pe mai puțin. 
Dâr noi nu l’am ținâ bucuros nici așa. oă 
are slabă învățătură de tot, și și ce pote, 
ii lene a-’i învăța pa prunci. II ținem de 
silă numai, că tote esamenele ou oopiil le-a 
avut slabe, âr în anul acesta n’a dat esa- 
men de fel. Și d-1 preot loan AroD, ca di
rector, nu ne prea ajută la bine, că este 

om mâle ; de apărat nu ne pote apăra, 
mai curând sare asupra ndstră oând cfi- 
cem oeva de învățător și de curatorul mare. 
Așa ei toți trei sunt una.

Văijend luorul așa, noi ne-am temut 
de rău și am mers la d-1 protop. Gheorghiu 
Bărbat în Blașiu, și l’am întrebat, când 
vine afară? Și dânsul ni-a răspuns, că va 
veni oând vine învățătorul dela milițiă, că 
s’a fost dus ca să scape de esamen. A și 
scăpat, că d-l protopop nu a mai venit la 
esamen, și noi, dâoă am văcjut că nu mai 
vine, ne-am adunat vre-o oâțl-va inși, și 
dintre ouratorii mici și dintre săteni, și am 
fâout o suplică la d-1 protopop, și dânsul 
ni-a dat înseiințare, oă va eși afară dâoă s’a 
mai împuțina din lucru. Noi am așteptat 
vre-o oinol săptămâni și apoi ’-iam soris 
un corespondent și după acela a și eșit afară ; 
dâr cum a eșit, mai bine de nu ar fi eșit, 
oă s’a dus la d-1 preot și s’a dus și la cu
ratorul mare și la învățătorul și au dires 
luorul mai cu două ciubere de prune, mai 
cu două-trei corfe de pierseol dela Todor 
Mărginean curator, și dela Vasilie Mărgi- 
neanu învățător.

Dâr noi am umblat ou dreptatea pre
cum a (jis Christos oătră apostoli: să nu 
iee în cale nici pane, nici toiag, oă de ni
mic nu vor avâ lipsă. Așa noi nu am sciut 
să ne gătăm cu daruri și am stat numai 
ou dreptatea. Dâr dâcă a venit d-1 Bărbat 
în șoolă, ni-le-a oetit tote din suplică, și 
noi pe lâugă tâte am stat, densul însă tote 
ni-le-a respins și noi cu nimio nu am avut 
drept, batăr d-1 protopop bine a vă(jut, că 
învățătorul nu a dat nioi un esamen cum 
se cade, ba în anul acesta nu a dat de fel 
esamen cu copiii.

Așa, D-le Redactor! noi suntem tare 
năcăjiți, că noi avem simț pentru națiunea 
nostră și nu am esi bucuros să-’i faoem ru
șine pentru unul și pentru doi, dâr âr n’am 
putut să nu arătăm lumei, cum se face la 
noi ou poporul.

Pavel Haneșiu.

SCmiLE OBLEI.
— 2 (14) Martie.

Verificarea alegerei dela Stomfa. 
Ceaa-oe părea de necrezut, s’a întâmplat. 
Alegerea dala Stomfa, unde precum seim 
s’au săvîrșit atâtea .nelegiuiri a fost veri- 
fioată de cătră comisiunea dietală de veri
ficare cu tâte protestările membrilor opo- 
siționali ai dietei. Aceștia sperau, că 
cel puțin comisiunea va deoide a face o 
oercetare, să se vadă, dâoă într’adevăr s’au 
săvârșit acele fărădelegi. Dâr nici măcar 
atâta n’a făcut și astfel președintele a de
clarat pe candidatul guvernului Emerio 
Latkoczy ca deputat! definitiv verificat. 
Deputății oposiționall Barabâs și Frey din 
comisiune au dat vot separat și au de gând 
să iase cu totul din oomisune.

Un duel monstru. Fostul consilier 
ministerial Petru Kasics, oare de present 
este în pensiune, mai de mult scrise deja 
diferiți articoll și diferite broșure volante 

| în oontra ministru^/ de honvecjl, br. Fejâr- 
vary. MierourI distribui Kasics printre de
putațl din nou o broșură, în cere ridioă 
grele învinuiri și ataourl asupra ministrului 
Fejervary și a aeoretarului său de stat. 
Astfel Kasics îl numesoe pe ministru „om 
fără patriă, fără religiune și trădător de 
neam". Spune mai departe, oă Fejervary 
șl-a băgat soția în casa nebunilor, cu tote 
oă ea nu este alienată, și de aoeea minis
trul va trebui să mârgă în temniță eto. 
Despre secretarul de stat Gromon dice au
torul broșurei, oă este un gigerli, care a 
cheltuit milione, și oă Gromon cu soirea 
lui Fejervary întreține haremuri întregi, și 
favorisâză pe toți funcționarii, cari au soții 
frumâse. In urma aoestor descoperiri scan- 
dalose Kasios a fost provooat la duel alal
tăerl din partea ministrului Fejervary, a se
cretarului de stat Gromon și a consilierului 
Schyttra. Secundanții ambelor partide au 
ținut consultări, oarl pănă acum însă n’au 
dus la nioi un resultat definitiv.

—o—
0 cerere „patriotică14. Foia guverna

mentală „Kolozsvâr44 din Clușiu adreseză 
un apel cătră foile germane din țâră, ru- 
gându-le, oa să nu mai sorie pe nemțesoe 
numele orașelor, ci pe unguresce; așa d. es. 
să nu mai (fică Raab, ci „Gyăr*,  Brașo
vului să nu-i mai (fioă Kronstadt, ci „Brassd44, 
Roșiei să nu-’i mai cfică Rotlibach, oi „ Veres- 
patalc'1, Sibiiului să nu-i mai cfioă Hermann- 
stadt, ci „Nagy-Szeben“ eto. — Trebue să 
aibă cineva un nas fârte gros, pentru oa 
să cuteze a cere dela nisce foi nemaghiare, 
ca ele înse-le să-și maghiariseze numele 
orașelor lor. Astfel de cereri se pot face 
numai față de blajinii Sași, cari prin târâi
turile și îngăduința lor nesfirșită au făout 
să orâsoă mereu lăoomia maghiarisatonlor, 
așa că aifi, oum vedem, li-se ia în nume 
de rău să-și mai sorie chiar și numele proprii 
în limba lor.

„ia punga ceea, atunci ești bogată și nu 
mai ai trebuință să lucri“.

„Ei! atunci ar trebui să mă scol 
d’aicl. Asta mi-e prea peste mână44, răspunse 
fata, zăcând nemișcată.

Acâsta e cea adevărată, îșl gândia 
bătrâna și povesti Ileanei, că ea pote fi 
împărătâsă, că atunci n’ar trebui să mai 
lucre nicl-odată, că ar avea mâncările cele 
mai gustose și hainele cele mai frumose 
și-i descrise fel și fel de lucruri ademeni- 
tore așa că, în sfârșit Ileana se învoi la tote.

„Dâr poruncesce îndată să viă o tră
sură, dise ea, pentru că eu nu mă mișc 
din loc“.

Bătrâna se duse și se întorse cu tră
sura cea mai frumosă din sat. Ileana fu 
ridicată și așecjată în trăsură. Și s’a adu
nat satul întreg să o vâdă, cum plâcă. 
Micii copilași de școlă îșl aruncau căciulile 
în aer și strigau: urra! steteau în cap, alții 
se învertiau rotă de bucuriă, pentru că 
credea că Ileana cu părul de aur va po
runci, ca de aici încolo în totă țâra să nu 
mai fiă școli. Bătrânii clătinau din cap și 
nu puteau cuprinde, cum să ajungă fata 
leneșă la cinste așa mare.

—o —
Din comitatul Turda-Arieș, după oum 

s’a raportat în ședința dela 13 Martie a 
oomisiunei comitatense, s’au dat în luna 
trecută 59 pașapdrte pentru România, oesa 
oe arată, oă emigrările se continuă în aoel 
oomitat chiar și în timpul iernei. In aceașl 
ședință s’a constatat, oă din banii statului 
se dă mioului oraș Turda in fiă-care an câte 
un ajutor de 22,000 fi. pentru instrucțiunea 
poporală ungureseu. — Vă(fi bine, că astfel 
stând lucrul, Ungurii din Turda n’au lipsă 
să emigreze nioi în România, nici în Ame
rica. Siliți de-a emigra sunt bieții Români, 
săracii, căci ei trebue să mârgă la muncă 
în țerl streine pentru a-șl agonisi pânea și 
zloțișorii pentru dare, căci altfel n’ar avâ 
guvernul de uDde să împarte miile de zloțl 
cek din neamul său. De-asemenea Slovacii

Așa plecă spre capitala țării, în pa
lat, unde fii împodobită, ca să o ducă îna
intea împăratului.

Ge frumosă arăta ea în haina albă de 
atlas, cu mantiă de catifea roșiă și cu co
ronă pe părul ei auriu! S’a și plătit să se 
lase s’o îmbrace, ei îi și plăcea forte, pen
tru că tote i-le îmbrăcară alții, chiar și 
ciorapii cei fini și papucii mici cusuțl cu 
fir de aur. Când era gata, aduseră în casă 
un scaun cu rote, servitorii o aședară în 
el și doi harapi mici mânau scaunul prin 
palatul minunat pănă la sala cea mare a 
tronului, unde avea să se țină cununia. 
Sala acâsta se numia așa, fiind-că mai îna
inte stătuse tronul, sâu scaunul împărătesc 
în ea. împăratul însă poruncise, să ducă d’a- 
colo scaunul împărătesc, pentru-căîi era prea 
peste mână să urce scările în sus. El preferi 
jețul său cel comod, care era aurit întreg și 
cuptușit cu perinl de atlas albastru, âr la 
piciore cu rotile mici, cu ajutorul cărora 
îi împingeau încoce și încolo, ca să n’aibă 
trebuință nicl-odată, să se ridice. In sala 
acâsta și padimentul era tras cu perinl, în
cât ți-se părea, că âmbli pe un pat mole.

Măestrul de ceremonia al curții a stă

ruit ca la cununiă, împăratul să-și pună pe 
cap corona cea de aur — de obiceiii, el 
purta o căciulă comodă. Din causa asta 
n’avea nici o voiă și servitorii trebuiră să 
o simță cu toții, pentru că pe unul după 
altul îi trimise la pălmuitorul cel mare al 
curții, ca să primâscă câte-o palmă. împă
ratul, adecă era cu mult prea leneș, de cât 
să pedepsâscă însuși pe cineva. Pentru sco
pul acesta toomise un om, care pălmuia, 
ori bătea, după cum poruncia împăratul. 
AstădI toți servitorii se perondau la omul 
acesta și la toți îi ardeau fălcile și urechia 
stângă, ca focul. Măestrul de ceremoniă îșl 
împlinise dorința cu corona. Atâta a și 
fost totul, pentru că împăratul n’a voit să 
se cunune de cât în cabat și pantofi co- 
mocjl. Astfel stetea dânsul, cu corona pe 
cap, fără voiă, jumătate moțăind, când âtă, 
aduc pe Ileana înlăuntru. Domnele de curte 
se ridicară în vârful picidrelor, ca să potă 
vedâ mai bine și tote șopteau de-odată 
„o!“, și făcură închinăciuni mari.

împăratul deschise nițel ochii și apoi 
dormi âră numai decât.

Preotul de curte îi cunună în cinci 
minute, pentru că împăratul îl amenințase 

cu pierderea deregătoriei, dâcă va ținea 
predică lungă. Dup’aceea îi împinseră în 
scaune pănă la masă în sala de mâncare.

" împăratul se tredi și începu mâncarea. 
Ileana credea că este în cer. Nu altă, făr’ 
îi cădeau porumbi fripțl în gură. Minunat 
traifi!

Astfel trecea cfi de di — era prea fe
ricită, cel puțin la început. Nu trecu însă 
mult și mâncările alese începeau să nu-i 
mai ticnâscă, nu, pentru-că ea era dedată 
să trăâscă în aer curat și aici, nu mai eșia 
din palat.

De aceea propuse odată împăratului, 
ca să mârgă afară din palat cu trăsura, 
împăratul se făcu roșu ca sfecla de măniă 
și puțin a lipsit de n’a trimis’o și pe ea 
la pălmuitorul curții.

Ileana se supărase, că nu i-s’a împli
nit dorința. Ea ar fi călătorit bucuros la 
sat ca să arăta omenilor, cât de frumosă 
este ca împărătâsă.

In palat îi era urît de mârte, pentru 
că împăratul nu voia s’o lase de lângă 
sine și ea nu putea începe nimic ca să-i 
trâcă de urît. Mâncările cele mai scumpe, 
hainele cele mai frumose, ori ce prețiâse,
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vedem, că emigrâză fiilnic L America, de 
tinde trimit bani pentru a plăti dările celor 
râmași acasă. Astfel guvernul pote să le 
facă Ungurilor săi daruri oâte vrea, căci 
sacul cu grăunțele e pe maca lui.

—O—'
Studenții antisemit! național-germanl 

dela universitatea din Viena au hotărît îu- 
tr’o ședință, să nu mai dea satisfaoțiă ou 
arme niol unui student jidan.

—o—
țHariștii din Bucuresci. Miercuri sera 

s’au întrunit în looalul redacției „Constituțio
nalului" raporterii fiarelor „Dreptatea11, 
„L’Indâpendance Roumaine", „Adevărul11, 
„Constituționalul11 „Românul11, „Gazeta11, 
„Voința Națională11, „Lumea Nouă", „Ziua", 

TL_ooiul“ și „Timpui“ și au fondat „Sin
dicatul raportorilor din Capitală11. După-ce 
s’au votat statutele acestui sindicat, s’a 
prooedat Ia alegerea comitetului și s’au 
ales: delegat al sindicatului, d-1 Pisani; 
oasier, d-1 Al. Ionesou; secretar, d-1 I. 
Ighel; oensorl, d-nii P. Macri și Ciuoulescu; 
membri, d-nii Sotirescu și Urzioă.

— o—
Pensionare. Majestatea Sa monarohul 

a acoeptat rugarea de pensionare a colo
nelului Alexandru Lupu dela regimentul 
de infanteria Nr. 64 și i-a conferit tot-o- 
dată numitului colonel „crucea militară 
pentru merite.11

—o —
Adunarea generală a „Reuniunei ro

mâne de gimnastică și cântări11 din loc 
se va ține mâne, Duminecă, la 10 ore a. in. 
în sala de desemn a școlelor române, 6r 
Adunarea generală a „ Asociațiunei mese
riașilor" se va țină tot mâne, în același 
local, la orele 2 p. m., asupra cărora 
atragem încă odată atențiunea publicului 
nostru.

— o—
Falsificatori de bani. Din Lipova se 

telegrafieză, oă la Maria-Radna a fost 
prinsă de gendarml o bandă de falsificatori 
de baul. Atelierul lor de lucru era în piv
nița oârclumarului Dobra Ferencz. Mașina 
de bătut corone s’a aflat la urloierul Bog
dan Jstvăn. Amândoi sunt arestați. Alțl soți 
ai lor au fugit.

—o—
Tergul de țâră dela Clușiu, ce s’a 

ținut la 13 Martie n., a fost slab. Cât a 
ținut tergul de vite a nins mereu și era o 
tină colosală. Cu tdte acestea vite cornute 
s’au dus la târg peste așteptare multe, 
cumpărători însă erau peste așteptare pu
țini. Ore-care trecere au avut aprope nu
mai boii. S’au vândut cu totul 1485 vite 
cornute, 220 cai, 114 porci. Părechia de 
boi 280—375 fl., părechia de junol 120 — 
160 fi., o vacă cu vițel 60—100 fl. Bucate 
s’au dus puține la târg. Prețurile s’au mai 
suit oucâțl-va cruoerl. Grâul maja metrică: 
fl. 6.50-7 fl.; săoara fl. 6.20-6.40; cucu

ruzul fl.’4.50—6 fl.; ovăs fl. 5—5.20, orz 
fl. 5.20-5.50.

— o —
Poligamii!. Inspectorul de fabrică Io

sif Schnitzer din Budapesta s’a căsătorit 
ou cină femei, fără ca să se fi divorțat pe 
cale legală de vr’una dintre ele. In decur
sul timpului două dintre aoele femei au 
morit. Judecătoria îl osândi pe Schnitzer 
pentru crima trigamiei la 11 luni temniță. 
Tabla întări acesta ’sentință. ;

—o—
Sfințirea noului Metropolit al Buco

vinei «e va face a treia Dumineoă după 
Pasoi. înțărcarea, fiioe „Gaz. Buo.“, are 
a se datori episcopului PetranovicI, care 
din considerațiunl sanitare nu pote să în
treprindă călătoria la Viena într’un timp 
schimbăcios, cum este în Martie.

—o—
Escursiunea oficerilor români. D-1 

general Murgescu, comandantul flotilei ro
mâne s’a întreținut Joia trecută cu ministrul 
de răsboiă român în privința esoursiunei, 
pe oare oficerii români de marină o vor 
face anul aoesta pe costele Afrioei. Acestă 
esoursiune va dura aprope două luni.

— o —
Academia română a deois a accepta 

legatul defunotului Ion AgancI, care i-a 
lăsat o moșie lângă Vaslui, cu un venit 
anual de 48.000 lei, pentru a înființa acolo 
o scolă de fete și de băețl cu internat.

—o —
Sașii și mileniul. „Deutsche Zeitung" 

din Viena aducând soirea, oă Sașii voiese 
la mileniu să se producă înfățișând o nuntă 
țcrănescă săsdscă, fiice: „ Aoesta este un semn 
forte trist despre aceea, cât de mult stau 
Sașii afil sub farmeoul maghiarismului. Der 
nu vom mai pierde nici un cuvânt, văfiând 
cum să înjoseso obiceiurile germane'1.

—o—
Intre Orient și Occident. Guvernul 

român a înoeput tratări cu guvernele 
străine, pentru ca corespondența telegrafică 
dintre Orient și Occident să se facă prin 
România, âr nu prin Serbia cum se face 
acum.

—o —
Beuturi falsificate. Etă ce oetim în 

„Gaz. Țeranilor" din Bucuresci : De câțl-va 
ani de fiile falsificarea beuturilor spirtdse a 
luat și ’n Muntenia și ’n Oltenia mari pro- 
porțiunl. Să vinde, sub numele de țuioă, 
spirt de bucate amestecat cu apă și ou 
esență. Beutura aoâsta este oea mai tică- 
losă otravă din lume pentru bieții consu
matori. Trebueso luate măsuri urgente și 
generale contra acestor beuturi. Sunt unii 
de părere d’a înființa imediat monopol pe 
beuturile spirtose, spre a impedeca absolut 
fabricarea și venfiarea unor asemenea otră
viri și a protege astfel țuica, care este 
beutură sănătdsă și hrănitore. Incunosoin- 
țăm der pe fabricanții de țuică naturală 
și-i invităm a ne răspuude și dânșii, ce 
gândesc, oă trebue să se facă spre a să 
combate și desființa vânfiarea țuioei false, 
său a acelui spirt amestecat cu apă și ou 
esență ?

SOIRI ULTIME.
Bucuresci, 1 (13) Martie. ț)iarul 

„Epoca" anunță următârele: Din is- 
vor guvernamental ni-se spune, că 
Escelența sa ministrul Turciei a cJiie- 
mat eri la legațiunea otomană pe dele 
gații eforielor școlare române din 
Macedonia, domnii dr. Christovici și 
prof. Apostolescu și i a invitat ca în 
termin de 3 dile se plece din Româ
nia. Delegații macedoneni părăsesc 
mâne capitala Bucuresci.

Bucuresci, 1 (13) Martie. Conflic
tul dintre locuitorii moșiei Poiana 
din județul Dolj, și proprietarul ei, 
s’a aplanat. Ministrul de interne Sto- 
lojan, care a fost în persona la Po
iana, s’a reîntors erl în Bucuresci.

Paris, 1 (13) Martie. Ambasa
dorul Austro Ungariei a predat as- 
tă4i președintelui Republicei, Faure, 
din partea Majestății Sale împăra
tului Francisc losif, marele cordon al 
ordinului S-lui Stefan. Ambasadorul 
austro-ungar a fiis, că este fericit a 
fi tălmaciul sentimentelor Majestății 
Sale și a esprima primului funcțio
nar al Republicei viua mulțămire a 
Monarchului seu, pentru primirea ce 
i-a făcut’o.

Din Bucovina.
Cernăuți, 8 Martie 1896.

De Sâmbătă în 29 Faur au început 
gratulațiunile la noul metropolit CiupercovicI 
și la noul vicar general Vlad. Repta, și încă 
nici afil după o săptămână n’au încetat. 
Nu numai nâmurile, cunoscuții și amicii 
acestor doi dignitarl bisericescl, dâr chiar 
dușmanii lor și-ai nemului nostru se în- 
dâsă de-a le gratula. Smal Stocki, cunos
cutul ruten tînăr, înc’a fost la gratulare; 
Ciuntulăc dela Sucâva a venit în numele 
său și al conventului monarchic, cerând 
scuse de cele ce s’au întâmplat la 6 Iulie 
st. n. și despre cari am vorbit în „Gazetă*.  
Societatea filarmonică „Armonia*  cu pre
ședintele ei i-a făcut lui CiupercovicI și lui 
Repta serenadă, tot așa societatea canto
rilor „Lumina*  cu dirigentele corului, so
cietatea învățătorilor din Cernăuți cu pre
ședintele ei, căruia i-a promis CiupercovicI, 
că va lucra pentru îmbunătățirea salarielor, 
comandantul regimentului 41 bucovinean 
cu oficerii, comandantul miliției teritoriale, 
comandantul gendarmilor și căpitanul Ca- 
targi al corpului gendarmilor, o deputa- 
țiune din Câmpulung, locul natal al lui Ciu
percovicI, corpul didactic al scolei supe- 
rifire de fete cu directorea Griliș, inspec
torul direcției căilor ferate cu funcționarii 
superiori, deputăția preoților din protopres- 
viteria Coțmanului, Cerenușului, Vicovilor 
cu protopopii în frunte, epitropia catedra
lei și' a celorlalte biserici din Cernăuți și 
suburbii.

nu-i făceau bucuriă; era ca o pasăre în 
coliviă. Intr’o nopte visa ea, că se află âră 
în satul ei la strîns de fân. Ea era harnică 
ca și celelalte și lângă ea prințul Vesel, 
care îi ajuta. După ce au strîns o grămadă 
mare, șefiură în fân, îi se împărți câte un 
codru de pâne nâgră cu brânză și le plăcea 
de minune... cu mult mai bine ca plăcin
tele din palat. Când se deșteptă Ileana, 
simți mare poftă să guste eră odată pâne 
negră, trase clopoțelul și porunci să-i aducă 
puțină numai de cât. Bucătarul se spăriase, 
aufiind porunca. Era preste putință, să i-o 
împlinâscă, pentru că în totă curtea nu 
găsi pâne negră.

Ileana se făcu tot mai tristă. O cu
prinse un dor neastâmpărat să lucre ceva. 
Nu-i era însă iertat... Cum s'ar fi și potri
vit lucrul cu împărătăsa Leneș! Dorul îi 
alungase ’n sfîrșit orl-ce somn.

Făcendu-se nopte și dormind toți din 
palat, Ileana, supărată, se puse la ferestră 
și începu să plângă. Intr’una din nopți fiări 
în curtea palatului, pe bătrâna, care o adu
sese; acăsta căra lemne, pe care le mă- 
runțise peste fii, le căra într’o corfă și le 
așefia în colțul din curte.

pi după fii curg telegrame, epistole 

și deputațiunl din țâră, vin din tote țările 
ortodoxe de pe la prelați cunoscuțl și ne- 
cunoscuțl. CiupercovicI și Repta le primesc 
și răspund. De Repta nu ne mirăm, că-i 
om tînăr, dâr de CiupercovicI om bătrân 
și totuși primesce fii de fii deputațiunl și 
fiă-care deputațiune mai are și-o rugare, și 
CiupercovicI ia cont și de acesta, le pro
mite a face, a lucra, le scie tote pe de
gete și-i cunosce pe toți pe nume. La 
multele telegrame și epistole, ce i-au ve
nit din țâră și străinătate, el a răspuns 
prin cărți de visite, cari sună: „Arcadie 
CiupercovicI Archiepiscop și Metropolit al Bu
covinei și Dalmației — mulțămesce cordial pen
tru amicala felicitare* .

Din incidentul numirii Sale de Me
tropolit, CiupercovicI a dat 500 fl. pentru 
scopuri filantropice, și adecă câte 50 fl. 
săracilor din Cernăuți, Rădăuți și Câmpu
lung, societății domnelor române, societății 
domnelor rutene, societății „Lumina*  a can
torilor bisericescl, societății România jună 
din Viena, al căreia membru onorar este, 
societății „Scola română*  din Sucevă, socie
tății „copistitor* , și copiilor sărmani români 
și ruteni dela scola gr. or. din Cernăuți.

Luni, 9 Martie n., avea să-i gratuleze 
protopresviteria Cernăuților11 și se vorbesce, 
că și alte prctopresviterii din țâră au să 
vină în săptămâna acesta, precum și ar- 
chimandriții dela mănăstirea Dragomirna 
și Sucevița, precum și conventul monar
chic dela Putna. LaPutna de present, mu
rind Rorumbescu, nu este archimandrit, ci 
numai nemesnicul Sevescu.

Se vorbesce, că Eug. VorobchievicI, 
preot văduv din Liov, (Galiția), fiul pro
topopului Is. VorobchievicI, profesor de 
cântări în Cernăuți cunoscut ca rutân atât 
tatăl, cât și fiul să se fi călugărit cu scop 
de-a candida ca egumen la mănăstirea 
Putna. Atâta ar mai trebui, ca la acest 
Mecca român, unde zac reliquiele lui Ște
fan cel Mare, să încapă egumen un rus și 
încă rus înfocat, chiar de când era în se
minar. Der ore nu sunt preoți români vă
duvi, precum este Dr. Calancea din Cer
năuți, seu Doboș din Câmpulung seu și 
alții, er nu tocmai un rus înfocat, care do- 
resce a fi egumen, mâne archimandrit și 
la urmă Metropolit, — asta-i jdcă prin 
creerl? StațI și cugetați bine încătrău mer
gem, ca elementul român să nu fiă peri
clitat din asta parte, și de aceea să se ocupe 
posturile de egumeni pe la mănăstiri cu 
Români, căci de altcum ne săpăm gropa 
singuri. Deci caveant consoles!...

Din incidentul numirei I. P. Cuvio- 
șiei Sale Archimandritulu consistorial Ar- 
cadie CiupercovicI de Archiepiscop al Cer
năuților și Metropolit al Bucovinei și 
Dalmației, consiliul Constorial archiepiscop 
ort. or. al Bucovinei, înfrunte cu Calinescu 
a dat un cercular sub Nro. 1037 dta. 19 
Faur (2 Martie) a. o. arătând ca Ministrul 
de culte și instrucțiune prin hârtia dela 27 
Faur 1896 Nro. 483 a făcut cunoscut că

„0! de i-așl putea ajuta", gândia 
Ileana, și gândul acesta nu-i da pace. îm
păratul tocmai horcăia, de răsunau păreții... 
ea, așa-deră eși tiptil, fără să fiă simțită, 
iute se scoborî în curte și șopti bătrânei: 
„îți ajut la cărat". Bătrâna se spăriâ, vă- 
fiend pe împărătâsa înaintea ei. Acesta însă 
îi porunci să tacă, prinde corfa cu mâna 
și-i ajută se care pănă așefiară tote lem
nele.

Când erau gata, șefiură pe scările de 
petră. Impărătâsa se simția așa de bine, 
cum nu se simțise nioi-odată. Ffimea însă 
o răsbise și începu a se plânge bătrânei: 
„O, vai! fiise acesta, n’am bucate potrivite 
pentru o împărătesă, n’am decât pâne ne- 
gră, ca omenii cei săraci". Atunci Ileana 
sări de bucuriă și strigă veselă, că chiar 
de acâsta are poftă, ceru o bucată și mușca 
din ea cu lăcomiă. Câte-va clipite dup’a- 
ceea începu să plângă cu amar.

„O! sunt așa de nenorocită! Aici în 
palat e de tot trist... omenii d’aiol n’au 
nici o voiă. Bine era, dâcă mă duceam cu 
prințul Vesel. Pe lângă el toți sunt omeni 
fericiți și îndestulițl". Acum începu ea ă 
spună bătrânei, cât de dragă o avuse prL. 

țul Vesel, dâr că ea n’a vrut să-l ia de 
bărbat, fiind-că n’a vrut să lucre. Astăfii, 
scie ea forte bine, cât de înfricoșată este 
viăța trândavă; astăfii bucuros s’ar duce 
cu el, bucuros ar lucra, der adause cu su
părare, nu sciu drumul, pe Unde să mă 
duc la el. „11 sciu io, bobocul mamei, fiise 
bătrâna, și ți-1 voifi arăta. Ai tu însă și 
curaeriti destul? Drumul ăsta, e drum greu. 
Leneș împărat, tote petrile ascuțite din îm
părăția, acolo a poruncit să se arunce, ca 
nime să nu potă călca pe acel drum. Tote 
petrile aceste trebue să le culegi și să le 
cari din drum, numai după aceea poți 
ajunge la prințul Vesel". Și-o conduse pe 
o pdrtă vechiă, ruinată și afund în pădure, 
îi arăta drumul și grămefiile mari de piâtră, 
cari sclipiău la lună. Ileana se spăriâ, cu 
tote acestea fiise: „da, voiă face orl-ce, 
numai să scap din miseria Jasta". „Bine, 
adause bătrâna prietinesce, decă-i așa, eu 
îți voiă ajuta în fiă-care ndpte. Acum însă, 
reîntorce-te în palat, ca să nu bage împă
ratul de sâmă, că ai eșit".

De aici înainte, în fiă-care nopte, pe 
când dormia împăratul, Ileana se scula și 
mergea la drumul, unde o aștepta bătrâna. 

Amândouă împleau apoi corfele cu pietri, 
pe cari le cărau și le aruncau în o pră
pastia. Când arunca Ileana pietrile, buhe 
și liliac! spăriați se ridicau și sburau prin 
aer, âr jos, la fund se vedea un bălaur cu 
limbi de foc. Tremura, ce e drept, der de 
lucrul început odată, nu se lăsa.

Curățiseră deja jumătate drumul, când 
etă, dau de o petră mare, lată, ce cuprin
dea tot drumul. Asta, cu totă silința lor, 
n’o putură mișca din loc. Sărmana Ileana, 
se puse pe marginea prăpastiei și plânse. 
Bătrâna o mângăiă și-i fiise: să se ducă 
numai și să dormă pentru-că înnoptea ur- 
mătore, cu puteri nouă vor urni-o și pe 
asta din loc. Leneș împărat încă nu bă
gase nimic de semă, omeni răi însă, cari 
voiau să strice împărătesei, îi descoperiră 
întâlnirile ei secrete de nopte eu bătrâna. 
La început el nu voia să credă. Totuși dede 
poruncă, ca lângă patul ei, să pună un 
ciubăr mare cu apă rece de ghiață. Dâcă 
într’adevăr se va scula ndptea, va trebui 
să cadă în ciubăr, și scalda rece să-i fiă 
pedâpsă.

Bătrâna aufiise de asta, se furișa pe 
ascuns în cămara de dormit și împinse ciu- 
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Maestatea Sa a bine voit prea grațios a 
numi cu prea înalta resoluțiune din 16 
Faur 1896 pre Arehimandritul consistorial 
Arcadie Ciupercovicl de Archiepiscop al 
Cernăuților și Mitropolit al Bucovinei și 
Dalmației și vestesce acesta venerabilului 
Cler, patronilor bisericescl, nobilimei, res
pectabilei inteligențl și tuturor diecesanilor.

Lumea se întrebă, de ce n’a făcut 
cunoscut și despre numirea lui Repta de 
archimandrit consistorial, căci așa se cuvine 
să fiă într’una, căci de-odată a fost numirea. 
Pdte ca să-i facă «sânge reu lui Repta ? 
Der Repta afli este mai mare și nu-i pasă. 
Aici însă avem de observat, că Repta ca 
profesor de universitate nu scie cam cum 
merg lucrurile în consistoriu, și n’are pe 
nimeni cine sS-’l învețe, decât numai pe 
Ciupercovicl. Și CiupercovicI îl va și intro
duce în tote, căci la vară Ciupercovicl 
pote va merge la scalde cum îndatineză, 
și -apoi Repta va trebui să conducă tote, 
pănă atunci va fi la învățătură și va deveni 
bună calfă, ca să nu-i trebuiescă alt ajutor 
care’i-s’ar oferi pote din partea cuiva. 
■Ciupercovicl și Repta sunt necesitați a țină 
unul cu altul și-atuncl o eră nouă se va 
.simți întru tflte a gendele Consistoriale, 
îfăcend dreptate fie-căruia, și nu oum era 
-pănă nu de mult.

Că'eforescu.
\ -------------

Convocări.
Despărțământul Pesteș al reuniunei 

învățătorilor români gr. or. din districtul 
•Oradan ișl va țină adunarea a II a anului 
1895/6 școlar Marți a 3 <ț' de Pasa în 
sala școlei române din Fechetău, anume 
Reia 9—12 a. m. și dela 3—5 ore p. m. 
cu următorea:

Programa: 1) Deschiderea ședinței 
prin președinte. 2) Apel nominal. 3) Sol- 
virea taxelor. 4) Raportul P. 0. oficiu 
sprotopopesc despre resultatul pașilor între- 
prinșl pentru încassarea restanțelor. 5) 
Raportul bibliotecarului. 6) Primirea lu
crărilor de câte 2 cole dela membri, cari 
n’au presentat lucrări: la adunarea pre- 
mârsă. 7) Stîrnirea și desvoltarea religiosi- 
tății și moralității și întărirea caracterului 
religios moral. (Discusie) 8) Tractarea me
todică a statutului organic. 9) Disertările 
eventuale sunt a se insinua presidiului cu 
3 dile mai înainte de terminul fixat pen
tru ținerea adunărei. 10) Constituirea des
părțământului pe un nou period de trei 
ani conform §-lui 4 din Regulament. 11) 
Propuneri. 12) încheiere.

La acăstă adunare sunt invitați a 
^participa toți membri despărțământului, 
precum și alțl amici ai școlei.

Din ședința comitetului ținută în 
'Tileagd la 9/21, Februar 1896.

Avram Igna, Petru Vlaicu,
președ. desp. notariul II.

bărul lângă patul împăratului. Pe când 
.acum Ileana se ridica, ca de obiceiii, și 
voia să âsă pe ușă, de-odată aude îndărăp- 
tul ei: „pliosc!" și un strigăt de spaimă, 
împăratul o vâfluse, că vrea si âsă, vru să 
■arunce cu ceva după ea, și să-o țină în 
iloc, era prea leneș. Din nenorocire însă 
îșl pierdu cumpăna, și fiind și astfel greoii! 
nu se putea stăpâni, ci se răsturnă din pat 
în apa cea de ghiață. Astfel stetea in ciu
băr, tremura din piciore și înghiția la apă. 
Ileana se re’ntdrse iute și vru să-1 scotă 
afară, fiind însă că era prea greu, nu l’a 
putut ridica. Ea îi strigă să se misce și el, 

■el însă răspunse numai: „nu pot" și se 
.înecă.

Când ajunse Ileana la bătrâna, nu 
mai putea gâfăi de spaimă și totă tremura. 
.Bătrâna însă o mângâia și flise: „Acum 
vom mișca și' piâtra cea mare, numai ou- 
■ragiii!" Și merseră la drum și încercară să 
mișce piâtra. Acesta de-odată începe a se 
mișca, ca de sine, cădit și se rostogoli în 
prăpastiă cu sgomot. „Hop!" strigă o voce 
veselă, asta a fost grea muncă", și în mij
locul drumului stetea prințul Vesel și rîdea 
Re bucuriă vădând pe Ileana. El îi povesti

Adunarea generală din acest an a 
„Reuniunei învățătorilor, rom. gr. cat. din 
comitatul Sibiiului se convocă pe Dumineca 
Tomii (12 April st. n.) la 9 ore în edi
ficiul școlei gr. cat. din Sibiiu."

La acestă adunare se invită cu tot 
respectul: Onorații membri ai reuniunei, 
cum și toți acei P. T. d-nl cari se întere- 
seză de progresul învățătorilor și a școle- 
lor românescl.

Programul adunării-. 1.) Participare în 
corpore la serviciul devin. 2.) Deschiderea 
adunării prin președinte. 3.) Raportul co
mitetului, al cassarului și bibliotecarului, 
împreună cu proectul pentru buget pe pe
riodul următor și celelalte propuneri. 4.) 
Alegerea unei comisiunl pentru înscrierea 
de membri noi, pentru încassarea tacselor 
dela membri, precum și pentru censurarea 
raportelor și propunerilor din p. 3. 5.) Is
toricul flă-cărei școle, compus în scris de 
învățătorul din respectiva comună. 6.) Ce 
pretind planurile de învățământ în pri
vința instrucțiunei din obiectele : relegiunea 
și limba maternă și ce se pote face în faptă, 
de Eliă Câmpean. 7.) Valorea pieselor de 
lectură pentru cultivarea omnilaterală a 
elevilor, de Ioan Popescu. 8.) Tractarea lui 
ă și e la desp. III, lecțiune practică din 
ortografia, de Nicolae I, Urs 9.) Altoirea 
prin împreunare, în crepetură și în cdjă 
lecțiune desp. IV, de George Dănilă. 10.) 
Discusiune asupra lucrărilor teoretice și 
lecțiunilor practice. 11.) Raportul comi- 
siunei censuratore și pentru propuneri 12.) 
Statorirea locului, timpului și a programului 
pentru adunarea generală următore. 13.) 
Alte propuneri, ce eventual s’ar ivi. 14.) 
închiderea adunării prin presidiu.

Orlat, 12 Martie 1896.
Romul Sima. George Săbău.

president. secretar I.

Literaturâa
România agricolă este numele unui 

studiu economic forte prețios și interesant, 
în care se arată, cum este starea poporului 
român din România, cum sunt împărțițl 
țăranii și cnm trăiesc ei: cum o mână 
proprietari cei mari cu moșiile lor boerescl; 
cum o duc arândașii de moșii, între cari 
se află și mulțl Români de pe la noi, mai 
cu semă despre Mocanii noștri din Săcele 
emigrați în România este scris un capitol 
întreg etc. etc. Toți câți au cetit acestă 
carte laudă pe scriitorul ei, d-i profesor 
Dr. George Maior, care este un bărbat 
cu largi și seriose cunoscințe în trebile 
economice. Un esemplar costă 80 cr. și se 
pote procura și dela administrația „Gazetei 
Transilvaniei “.

*
In editura librăriei Nicolae I. 0 iur cu 

din Brașov a apărut: Istoria Patriei, în 
legătură cu evenimentele epocale din istoria 
universală, pentru școlele poporale române, 

acum că densul a curățit drumul de pietri 
din partea de cătră împărăția sa. In chi
pul acesta se întâlniră, și de acum voiră 
să trăescă tot împreună.

Intr’aceea bătrâna îșl lăpădâ sdrențele 
de pe sine, îșl spălă fața curat și mare fu 
mirarea Ilenei când, în locul cerșitorei urîte, 
vădu pe frumosa și mândra împărătesă: 
Munca. Acâsta însă o prinse prietineșce de 
mână și-i spuse, că densa este mama prin
țului și că, de aici înainte, vrea să-i fiă și 
mama ei.

Câtă bucuriă și voiă bună în palatul 
Munoei, când prințul Vesel întră cu Ileana 
de braț. Și au trăit mulțl ani împreună, 
având multe prințese micuțe cu păr de aur, 
mulțl prinți mici cu haine de catifea și cu 
nasturi de argint Cu toții erau harnici și 
veseli. Și dâcă câte-odată vre-unul se să
tura de lucru, era de ajuns ca Ileana să 
povestescă cum i-a mers ei în curțile lui 
Leneș împărat, și numaidecât toți îșl miș
cau degetuțele cu atâta hărnicia, în cât 
gândeai, că trebue să-și câștige pânea de 
tote dilele cu hărnicia lor.

Din: „Povești" alese de
N. Petra-Petrescu. 

de Vasilie Goldiș, profesor. Un esem
plar 25 cr.

*
Au apărut din „Bibliotecapentru 

toți" nrii. 42—45. conținând frumose 
poesii „Doruri și amoruri" de Alexandru 
Deparațianu, partea I și II. Sub nr. 
42 și 43 se cuprinde o prețiosă carte înti
tulate „Elocuența română" de d-1 profesor 
G. Adamescu, cunoscut din mai multe 
scrieri ale d-sale în causa nostră ardelenă 
In acestă carte se cuprind discursurile mai 
multor bărbați mari din istoria Românilor 
și costă 32. cr. *

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 
francate. De venflare la administrația 
nâstră.

Câte va cuvinte despre Reumatism.
„Hic salvus erit qui perseveraverit". 
(Numai cine stăruesce se pdte mântui).

Reumatismul nu este altceva, 
decât oprirea și nemișcarea sângelui 
și a celorlalte lichide, ce circulă prin 
țăsetura cărnbsă a corpului, a vine
lor și a părților musculbse. Reuma
tismul său durerile de încheeturl este 
o bblă, care se găsesce răspândită 
în tot corpul, căci deși se arată la 
încheeturi, der se pbte ivi și în alte 
organe, precum în mușchi, la inimă, 
etc. Se numesce reumatism, pentru-că 
curge ici și colea prin corpul omu
lui, ca o undă de apă. El provine 
din cauBa recelei și în special se 
ivesce la cei, cari locuesc în case 
vechi, umede, întunecbse și așecțate 
pe locuri jose (văi).

Durerile reumatismale sunt mai 
vii primăvara și tbmna și mai cu 
osebire în timpurile norbae și umede ; 
se presintă durerile mai fulgerătbre 
prin încheeturile corpului printr'un 
junghiu în sistemul muscular, cu 
febră (fior de frig) amestecată cu 
căldură, care se transmite în tot cor
pul, pulsul .este mai des. Bolnavul 
are sete și durere de cap, urina (udul) 
este roșiă și mirbsă greu, limba este 
roșia și simte, că gura este amară, 
stomacul este încuiat (nu are scaun).

Reumatismul se împarte în acut 
și cronic, în parțial și total, și de 
multe-ori s’au vefiut cașuri de reu
matism ereditar (moștenit de la pă
rinți).

Căușele, cari produc reumatis
mul, sunt predisposiționile speciale, 
adecă sunt unele persone, cari sunt 
aplicate de-a căpăta reumatismul din 
cea mai mică causă.

Reumatismul acut este carac 
terisat prin dureri mai mult seu mai 
puțin vii ale articulațiunelor (îDchee- 
turelor), cu călduri și manifestații 
de febră (friguri).

Durerile sunt câte-odată așa de 
tari și de mari, încât bolnavul este 
desperat, mai cu semă în cursul nop
ților. Timpul, cât ține reumatismul 
acut, este între 2 seu 3 săptămâni, 
care câte-odată se prelungesce câte 
două seu trei luni. De multe ori însă 
se întâmplă, că reumatismul a tre
cut și în urmă printr’o altă răcelă 
s’a căpătat din nou; atunci este mult 
mai greu și mai dureros. Reumatis
mul odată întrat în corp, cu greu 
Be pote delătura, căci la cea mai 
mică răcelă durerile încep din nou.

Deși se scie în genere, că reu
matismul este aprbpe necurabil, to
tuși câte-va medicamente folosite cu 
stricteță și cu îngrijiri higienice pot 
încât-va ușura durerile cele cumplite 
ale lui.

îndată ce se simte, că o per- 
sbnă a căpătat un reumatism, fiă în 
orl-ce parte va fi, mai întâi să facă 
o bae de aburi cât de lungă. Aceste 
băi scot multă sudbre și dau cor
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pului căldura pierdută în răceli, ele 
nu trebue prea mult prelungite, nici 
ridicate la o temperatură prea înaltă, 
căci produc congestiuni la cap, văr
sări de sânge etc. In localități, unde 
nu se află stabiliment de băi cu 
aburi, bolnavul va face o bae în casă, 
într’un vas mare, cum este un ciu
băr cu apă caldă bine, unde va pune 
un chilogram de sare de bucătăria 
și 72 chilogram de cenușă, după care 
în urmă se va așefla în bae și va 
sta 20—25 minute. Pe urmă va lua 
în fiă-care cji câte-un gram de sul
fat de chinină amestecat cu un gram 
de phenacetină, împărțit în doue 
dose, din care se va lua una dimi- 
neța și una sera. Bine înțeles însă, 
că dosele chininei vor fi după etatea 
bolnavului.

Pentru o personă mare se va 
da un gram pe d> î pentru tineri dela 
12—15 ani se va da 0.70 centigrame 
pe d>> pentru copii dela 8—12 ani 
se va da 0.60 centigrame pe c|i, pen
tru copii dela 4— 8 ani se va da 
0.40 centigrame pe cji, pentru copii 
dela 2—4 ani se va da 0.3 centi
grame pe fii, br pentru copii mai 
mici se va da mai puțin.

Se va freca partea atinsă de 
reumatism la început cu alcool bun. 
(spirt rafinat) 500 grame pus într’o 
sticlă, în care se va pune 100 pănă 
la 150 grame sare măruntă de bu- 
cătăriă, sticla bine astupată se va 
ține la un loc călduros două d^®, 
după cari apoi se vor freca părțile 
atinse de reumatism de doue-orl pe 
4i, dimineța și sera, seu mai bine 
săra, având lipsă bolnavul să stea 
la căldură.

Se bea ceaiuri, cari produc su
dori: ceaiG rusesc, de flori de teiu, 
de flore de soc (sambucus) de măr
găritar, seu de smeură (fructus ru- 
bidei). Se va unge pe la încheetu
rile durerbse cu balsamul opodeldoch, 
ce se va lua deia farmaciă, seu va 
lua tot dela farmaciă balsamul Fio- 
raventi, cu care asemenea se vor 
freca părțile durerose. Ca medica
ment intern se va lua Salicilatul de 
sodă 2 grame, împărțit în patru pa
chete, din cari va lua unul dimi
neța, unul pe la prând, unul după 
amâdi pe la 4 ore și altul sera când 
se culcă

Se va face un ceaiu compus din: 
Melisă și flori de teifl din fiă-care 
câte 25 grame; flori de sambucus 
(fibre de soc) 12 grame; cari tote 
acestea se vor pune într’un vas (o 
blă) cu 120 grame apă, care se fiârbă 
bine și pe urmă să bea la culcare 
acoperindu-se bine în pat.

(Va urma.)

Reguli higienice pentru mâncare.

Dintre 20 de bmeni nn mai pu
țin ca 19 inși mănâncă peste mă
sura cuvenită. Tutora le este cunos
cut, der durere, prea puțini țin semă 
de aceea, că în cele mai multe ca
șuri sănătatea omului atârnă dela 
mulțimea nutremântului. Urmările 
mâncărei peste măsură se arată mai 
întâi în aceea, că omul mai multe 
bre de peste dL pănă când adecă 
’i se ușureză stomacul, este moleșit 
atât la trup, cât și la spirit.

Sub mâncare peste măsură se 
înțelege a mânca mai mult decât e 
neîncunjurat de lipsă pentru a alina 
fbmea. Regula, de-a mânca numai 
atunci, când omului îi e fbme, și 
de-a înceta eu mâncarea, când îi 
cade mai bine, ar fi pentru cei mai 
mulțl bmeni un isvor nesecat de 
vieță și tăriă. Prii, mâncarea prea 
multă se slăbesce mistuirea, âr acâsta 
dă nascere la multe și felurite bble, 
cari adese-ori strică întreg organis
mul omenesc.
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Dâr nu este tot una, decă cor
pul îșî capotă nutremântul cuvenit 
de mai multe, ori de mai puține ori 
la cp*  Corpurile tinere (copiii) mis- 
tue mai repede și de aceea trebue 
se li-ae dea mâncare mai adese-ori 
la 4b der nici-odată prea mult. Copiii 
mici peste cp tot la doue âre trebue 
să sugă, er nâptea mai rar. Persâ- 
nele tinere, necrescute încă de-ajuns, 
trebue se capete mâncare de cinci, 
său cel puțin de patru-ori pe <|i. 
Cele mai multe femei încă mănâncă 
de câte patru-ori pe cp-

Omenii maturi (mari) nu e bine 
sub nici o împrejurare, se mănânce 
mai mult ca de trei-orl în 4b de 
multe-ori ajunge și numai de doue- 
ori. Este însă forte nesănătos de-a 
mânca odată pentru o 41 întregă.

Timpul mâncărei încă hotăresce 
mult asupra sănătății. Este potrivit, 
ca prân4ul seu mai bine 4^ ame4a 
să se ia la mijlocul 4dei, adecă la 
amia4i. Dimineța se ia dejunul, er 
sera cina.

Obiceiul de-a mânca înainte de 
culcare este rău, pentru că stoma
cul mistue mai greu noptea, decât 
4iua.

E constatat, că un fel de mân
care mai bine se consumă, decât 
mai multe feluri, cum ar fi de es. 
o mâncare gătită cu lapte și altă 
mâncare de verdețuri, precum sa
lată, pâme etc. Mâncarea cea mai 
simplă pentru ori și cine e cea mai 
sănătosă.

Este fârte rău de-a se grăbi cine
va când mâncă, pentru că prin aceea 
bucățile de mâncare întră în stomac 
prea mari, ceea ce e stricăcios; mân
carea trebue mai întâi bine meste
cată în gură și numai după aceea 
înghițită. Omenii bătrâni, cari nu 
au dinți trebue să taie cu cuțitul 
mărunt ceea ce mănâncă și tot-dăuna 
să-și alegă nutrementul cel mai ușor 
de mistuit. Alimentele, decă nu-a 
destul de mestecate în gură, slăbesc 
forte tare stomacul.

Este fârte rău, când cine-va mă
nâncă în timpul când e înfierbântat. 
După fiă-care oboselă mai întâi să 
urmeze o pausă și numai după aceea 
se urmeze mâncarea. Cu deosebire 
personelor nervâse, cari se iriteză 
prea tare, li-se recomandă tare acâstă 
regulă, având să se ferescă de-a 
mânca mâncări grele de mistuit.

Dintre tâte patimele mănia in- 
fluințeză mai tare asupra stomacului 
și a ficatului; de aceea omul când e 
mânios să nu mănânce, ci să aștepte 
pănă-i trece mănia. Acesta este o 
regulă de căpeteniă pentru de a șl 
păstra omul sănătatea.

Pentru mistuire mai este rea și 
grija, supărarea de aceea persânele, 
cari din nenorocire sunt supuse aces-, 
tora, trebue să trăâscă tare cumpă
tate și să mănânce bucatele cele mai 
ușâre de mistuit.

Nutrirea vitelor.
I

Pe când plugarii învățați au 
ajuns așa departe. încât au putut 
constata chiar și câte chilograme de 
nutreț trebue date la o vită pe 4b 
pe atunci cei mai mulți din plugarii 
noștri nici nu se gândesc la stato- 
rirea unor regule pentru nutrirea vi
telor, ci le nutresc mai numai așa, 
după cum se nimeresce, astfel că 
primăvara le ve4i scâse din iernă 
pe cele mai multe locuri cât se pâte 
de slabe. Decă am întreba pe ase
menea plugari, că pentru ce nu hră
nesc vitele mai bine peste iernă? 
ei ni-ar răspunde: său că trebue să 
cruțe nutrețul, seu pote că făcân- 
du-și glumă cu noi ni-ar 41c©: „La

să-le să mai rabde, că dor acum nu 
le punem la plug!“

Ei bine, să întrebăm și noi pe 
asemenea plugari: cum va putâ pros
pera și cresce o vită tinără, care e 
silită să rabde fârne? Cum va putea 
da o asemenea vacă lapte, după ce 
fată prin luna lui Martie, când e 
mai mârtă de slabă, și cum nu s’or 
osteni și n’or sta boii primăvâra cu 
plugul în brazdă, când se pun la 
arat, și ei abia se mișcă de slabî?

La mulți din economii noștri 
de vite nu li-ar strica să fîă mai 
drepți și mai cu tragere de inimă 
pentru bietele vite! Căci decă un 
muncitor hrănit numai cu mămăligă, 
fasole și ciapă nu pâte ține rost la 
lucru cu altul, căre se nutresce cu 
pâne, fiertură și carne, tot așa nu 
vor pute țină rost la lucru nicî vi
tele hrănite cu paie, mestecătură și 
coceni de cucuruz, alăturea cu ace
lea, cari se nutresc cu fân bun, tri
foii, napi, măzăriche, otavă seu 
grăunțe.

Aprâpe peste tot locul vitele 
întră tdmna bune în iernă, cum se 
4ice, și îndată ce se așe4ă în grajd, 
ba pe multe locuri încă nici nu s’au 
așe4at, și încep a slăbi vă4ând cu 
ochii., Pricina e, că cei mai mulți 
din economii noștri scot vitele la 
câmp pănă când ninge, cei mai mulți 
nici nu se gândesc la aceea, că păs
când vitele tâmna ierbă brumată, 
răcesc și se cufuresc de ea; intrând 
ploi răci mai îndelungate de tomnă, 
vitele slabe se pot umplea de păduchi; 
apoi mulți nu se gândesc, că 6re 
mai găsesc vitele tâmna în câmp 
atâta mâncare, cât să pâtă trăi, seu 
că sunt silite să se hrănescă din gră
simea adunată în trupul lor peste 
vară?!

Tot cam așa se întâmplă și în 
privința nutrirei în grajd. Cei mai 
mulți din economii noștri de vite 
pun un preț deosebit pe mulțimea 
și nu pe bunătatea nutrețului. De 
aceea vitele la părere se îndopă bine, 
der aceea îndopare puțin le folosesce.

înainte de a trece la o descriere 
mai amănunțită a feluritelor nutrețe, 
vom arăta la acest |loc pe scurt, cum 
e împărțit stomacul vitelor rume- 
gătâre.

Vitele rumegătâre îșî au sto
macul lor împărțit în patru părți 
mai însemnate, și anume în: burtă, 
bonet, ghem și rînză.

Nutrețul abia muiat în gură, cu 
scuipat seu bale, întră în burtă care 
este partea cea mai mare din lăun- 
trul vitelor și servesce ca un ma
gazin al nutrețului mâncat. Aci se 
înmâie mai bine, se înăcresce ș> dos- 
pesce puțin, și după o âră-dâuă 
întră în bonet (despărțitor), unde se 
împarte în porțiuni și se întorce 
erăși în gură, care rumegă, adecă 
tocă mărunt de a doua-oră nutrețul 
mâncat. O vită mare se 4*°e>  că miș
că de câte 40 de ori fălcile în direc
țiune orisontală, pănă când rumegă 
o porțiune (bol) de nutreț.

Nutrețul rumegat nu mai intră 
apoi în burtă, ci în ghem (mâgănă), 
unde se începe mistuirea în înțele
sul strîns al cuvântului, cafe se mai 
continuă apoi în rînză și mațe. La 
miei și viței, pănă sug, numai rînză 
e mai desvoltată, și conține o mate- 
riă, care închiagă laptele.

Porțiunile de nutreț aduse în 
gură se numesc boturi; ele nu se 
pot aduce în gură decât când vita 
e în odihnă. De aceea vedem cu 
deosebire la plug, că îndată ce stau 
boii puțin în capul locului seu pe 
brazdă, încep a rumega.

Sciind acâsta, plugarul trebue 
să lase tot-deuna boilor câte două- 
trei ore de odihnă la ame4i, când 
sunt la plug, ca ei să pâtă ave 
timp de ajuns nu numai pentru 

i mâncare, ci chiar și pentru rume- 

gare, căci pot ei să fîă cu burta 
plină de nutreț și totuși să nu aibă 
nici un folos de el, decă acela nu e 
rumegat.

Nutrețul cel mai bun și tot-oda- 
tă și cel mai ușor de mistuit este 
iârba; acesta încă cu cât e mai tî- 
nără cu atât e mai nutritore. De 
aceea în lunile de primăvară, în 
Aprilie și Maiu, vitele află cea mai 
bună ierbă la pășunat, și odată se 
dereg și îngrașă, er după-ce iârba 
mai îmbătrânesce, conține tot mai 
multă materiă lemnâsă, prin urmare 
nu mai are așa putere nutritâre ca 
mai înainte.

S’a constatat, că o sută chilo
grame de ierbă din luna lui MaiO 
conțin 80 chgr. de apă, 8 chgr. ma
terii zăhărâae, 6 chgr. materii us
cate, 4 chgr. alburiă (albuș), 1 chgr. 
grăsime și 1 chgr. săruri. Când vi
tele se nutresc cu ierbă, cu deose
bire primăvara, nu prea beau multă 
apă, fiind-că ierba crudă, după cum 
am vă4ut, conține apă destulă. Ierba 
crudă e cel mai bun nutreț și pen
tru viței, când aceștia încep mai 
întâiu a mânca.

Pe livefiile naturale, unde cresc 
tot felul de ierburi, vitele află un 
nutreț mai bogat, ca pe cele măes- 
trite, unde în de-obște se semenă 
numai un fel de ierbă, precum e 
trifoiul și luțerna.

Trifoiul, luțerna și napii de ză- 
har, conținând mai multă materiă 
zăhărosă, ajută fârte curând la for
marea mușchilor seu a cărnii.

POVEȚE.

Cum se pot învia florile vestejite? 
Florile veste4ite se pun într’un vas 
cu apă fierbinte așa, ca cotorul flo
rilor sâ fîă a treia parte în apă. 
Când apa din vas se va reci, florile 
vor învia și vor fi erăși frumose ca 
înainte. După aceea se taie partea 
cotorului, care a fost în apă, și apoi 
florea se așafiă în apă prâspetă rece.

Cum se apără paserile cântărețe 
în contra molielor? Paserile cântărețe 
mai ales nâptea sunt atăcate de 
molii ori alte insecte micuțe, cari 
se așâ4ă pe piciârele paserilor. Un 
mijloc fârte bun contra acestor in
secte periculâse paserilor este, că 
sâra se pune în colivia paserei un 
petec de postav alb și dimineța se pot 
vedea pe el insecte, cari sunt fârte 
micuțe și cari peste nâpte se adu
naseră pe acel petec.

*
Ce e de făcut, când se otrăvesce 

cineva ? Dâcă cineva s’a otrăvit cu 
arsenic se i-se dea un mijloc ca se 
vomese. Decă nu este farmaciă la 
îndemână, atunci cercăm cu apă 
caldă. în care punem o linguriță 
mică de sare prăjită pe foc. De 
acâsta apă se bee cel otrăvit cât de 
multă. Decă apoteca e aprâpe, se 
cumpere în grabă iper-cacuanha seu 
rădecină de vomat, de care se dă celui 
otrăvit tot la 10 minute câte un 
gram. Când cineva s’a otrăvit cu 
cocleală (rugină de pe vasele de a- 
ramă) se bea apă multă cu zahăr și 
albuș de ou, La inveninarea cu leșiă 
se bea oțet ori must be lămâie (ci- 
trână) mestecat cu at <. Când cine
va se otrăvesce cu bureți veninoși ori 
cu plante, atunci se iau 25 centigrame 
de piatră acră în 100 grame apă și 
se ia tot la 10 minute câte o lin
gură. Dâcă cineva e mușcat de vr’un 
șerpe veninos, rana trebue suptă cu 
gura, dâr buzele se nu fîă crepate, 
și apoi sâ se ungă mereu cu spirt 
de subm’ac (sal amoniacum).

*
Cum se pote treiji un om, care 

a fost aprope de ase îneca? Mai 

întâiu îl desbrăcăm și îl ștergem ca. 
se fiă sbicită bine pielea. II punem 
apoi pe așternut cu fața în jos și 
cu o mână sub cap, er piciârele sâ 
stea în sus. In chipul acesta apa,, 
ce a pătruns in plămâni se scurge. 
Apoi îl gâdălim cu ceva la nas, și 
ținem se mirâse ceva tare.

*
Cum ?e pote aduce la vieță un 

om care a fost aprope se înghețe? 
Omul aprâpe înghețat trebue mai 
întâiu dus într’o casă rece, unde 
desbrăcându-1 încet ca se nu i-se 
frângă membrele înghețate, îl aco
perim cu zăpadă, așa că numai gura- 
și nasul se-i rămână descoperite, 
apoi îl frecăm mereu. Dâcă nu 
avem zăpadă, atunci îl învălim în- 
tr’un vestmânt ud, său îl punem 
într’un vas cu apă rece, încât nu
mai capul să-i rămână afară. Se 
frecă apoi cu un ștergar muiat în 
apă rece. Cercăm apoi a-1 face se 
răsufle. După-ce omul dă semne de 
vieță și după ce îșî pâte mișca mem
brele, atunci îl ducem într’o odaiă 
mai călduță, și aci îl culcăm sub 
un așternut rece, apoi îl frecăm 
bine cu haine calde și odaia o în- 
căl4im bine.

Menelik, femeile sale și curtea sa»
T6tă lumea îșî îndreptă privirile acjl 

spre Abessinia, unde a suferit o așa mare 
înfrângere corpul de espedițiune italian. 
De-odată se interesâză toți de AbesinienI 
și găsesc oă domnitorul lor Menelik, care 
a pus la gână oștea generalului Baratieri 
nu este numai așa un sălbatic Jde despre- 
țuit, ci este un adevărat principe învestit 
cu tote puterile. Reședința de față a lui 
Menelik se chiamă Addis-Abala. întreg 
orașul e locuit de omeni ai curții, funcțio
nari și servitori. Trupele împăratului (acest- 
titlu îl portă domnitorul Abesinienilor). 
sunt bine armate și eohipate. Francia, An
glia și Italia le-au vândut pusol. Italia, se 
înțelege, mai de mult.

Când nu e bătae, Menelik se scolâ 
de dimineță și urmat de toți favoriții și 
slușbașii săi, trece prin stradele palatului. 
0 umbrelă mare și roșie se portă asupra 
oapului său, și după aoâsta umbrelă de de
parte cunosc toți, că se apropiă domnito
rul. După ce se visitâză mai multe lucră- 
tore unde se reparâză pusoile și unde se 
fac soule de aur, el se întorce ârășl la pa
lat și îșî ia dejunul. ZosurI de piper ber- 
beric, în are înotă buoățl, de carne, sunt 
mâncarea le căpeteniă a Abesinienilor. Ca 
beutură se june pe masă un fel de bragă. 
După dejun Menelik dă audiențe și presi- 
deză tribunalului. Celălalt timp se folosescec 
spre recreare. Negul Menelik este creștin, 
și trăesce în monogamiă, adecă are numai» 
o soțiă. Dâr acesta numai oficial. Impără- 
tesa Taitu e bătrână și Menelik iubesce 
două Abesiniene tinere, cărl stau în frun
tea bucătăriei împărătesei. Cronioa scanda- 
loBă a curții abesiniene spune, că și Impă- 
rătâsa îșî răsbună pentru neoredința soțu
lui ei.

In Europa se orede, că femeile abe
siniene ar fi urîte, din contră însă ele sunt 
adese forte frumușele, fața lor este aprope 
așa de deschisă ca a Creolelor. Taitu mai 
ales e aprâpe de tot albă și pentru oa> 
acâsta să bată și mai mult la ochi, împă- 
rătâsa se încunjură tot cu Negre. Numai 
soțului ei i se pare privirea prea întu
necată.

Menelik este cel mai oivilisat din țăra 
lui. In tabăra lui tutdeuna se află o sta
țiune telegrafică; chiar și un telefon au 
trebuit să-i se facă. El este oredinoios tra
dițiilor strămoșilor săi și tot-odată condus 
de ideile cele mai moderne, setos după 
progres și cultură. Menelik e de 45 ani, 
fața lui e paliaă, încadrat de-o barbă nâ- 
gră, dintra limbile Europene vorbesce rh- 
sesce binișor, dâr el iubesce pe toți Euro
penii și îi traoteză cu multă politeță. Se 
vorbesce, că de curend Menelik a dat or-
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din, că gazetarilor italieni, cari au fost 
prinși pe câmpul de bătaie să li se dea 
drumul. „Acești omeni soriu“, d’86 eb 
scrisorea e dumnecjeiâscă“. Menelik, dâcă 
Italia va voi, e gata să încheie pace. Ar 
fi cea mai mare norocire a lui și este do
rința lui cea mai ferbinte, ca Abesinia să 
fiă civilisată europenesce.

Marfă țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— cr. de mijloo dela —.— cr. 
pănă la —.— cr. ușoră dela —.— cr. 
pănă la —.— cr.

Marfă serbâsfiă, grea dela —.— or. 
pănă la —.— cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela —.— or. pănă la —.— cr. transito 
ușdră dela —.— cr. pănă la —.— ‘jm

pentru reg. Tisei și Segedin 
de hârtie austr. . . . 
de argint austr. . . . 
de aur austr....................
din 860 ....................

G 8 u m e,
Corb la corb... O biată femeiă 

trăia reu de tot cu bărbatu-seu, că 
era bețiv tare și avea arțag la beție; 
âr când nu era beat om sucit de tot.

S’a gândit, săraca, ce se facă, 
și a încercat tot ce i-a trecut prin 
gând, der de geba le-a făcut pe 
tote, că n’a folosit nimic.

La urma urmelor hai să ducă 
o lumînare la biserică și se o pună 
la Domnul Christos, rugându-1 se-i 
îndrepteze bărbatul ca se mai aibă 
și ea o cți bună, că nu. mai putea 
răbda.

A cumpărat lumânarea și a 
pornit spre biserică.

Pe drum se întâlneșce cu o cu
mătră, care o întrâbă:

— Dar încotro, cumătră?
— Ia mă duc la biserică cu lu

minarea asta.
— La ce?
— Se o pui la Domnu Chris

tos, că etă ce m’am gândit.
Și îi spuse ce plănuise.
Dăr cumătră-sa de colo:
— Fugi, cumătră, nu i-o 

lui Domnu Christos, mai bine
Maichii Precestei, că e femeie și te-a 
pricepe, dăr lui Domnu Christos 
la ce?...

El e bărbat; tu nu știi că corb 
la corb nu-șl scăte ochii ?

duce 
du-o

din 11 Martie n. 1896.
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Dacia-Komânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 410.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 423.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 _
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 151. 250 213.-
Soc. Rom. de Hârtio uit. — 100 _
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

100 106.-
200 —.—

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

100.J —.—
aOt —.—

„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 „/' 1000 —,—
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20l 20’05]

S C O MP TU Bl:

Bonuri rurale croate-slavone. .
Imprum. ung. ou premii . . .
Losuri
Renta
Renta
Renta
Losuri
Acții de ale Băncei austro-ungară
Acții de-ale Băncei ung. de credit
Aoții de-ale Băncei austr. de credit
.Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4°/0. .
Note italiene..............................

97.-
160.75
145.-
100.95
101.05
122.40
148.50

1000.-
418.—
380.—
9.57%

59.—
120.70

47.87 %
101.40
43.55

Cursul losurilor privau

din 11 Martie 1896

Basilica
Credit
Clary 40 fi. m, c.
Navig. pe Dunăre 
Insbruck .
Krakau
Laibach .
Buda
Palfiy
Crucea roșie

dto 
dto

Rudolf ,
Salm 
Salzburg .
St. Genois 
Stanislau .
Trieitine 4*/ 2% 100 

dto 4% 51 
Waldstein
Serbescl 3%

dto de 10 :
Banca h. ung. 4%

austr, 
ung. 
ital.

comp. vindo.

7.20 7.40
201.— 203—
58.50 —,—

136.- 140—
27.— 28—
26.50 27—
22.— 23. --
61.75 62.75
58.25 59.25
18.75 19.25
11.- 11.60
11.75 12.50
25- 26.-
68.50 69.50
27.— 28—
72.50 73—
43.— 45—

m, c. 147.— 151—
0 70— 74—

55.— 58—
34 50 34.75

franci
12450 125—

Mărci germane Cump. 58.90 Vend. 59.05
Lire turcesc! Cump. 10.76 Vend. 10.90
Scris, fonc. Albina 5% 101.40 Vend. 101.25

Proprietar: Drs

Redactor responsabil: Maior,

Hr. 3783/1896.

PUBLICAȚIILE 
pentru stabilirea dării după venitul 

chiriei caselor pe anii I896—1898.
După părerea Onoratei Direc

țiuni financiare c. ung. dinlocmulțl 
proprietari de case a fasionat pentru 
localurile, ce le folosesc însă-și chirii 
ieftine pe anii 1896—1898 și anume 
pentru locuințe, magasii, etc. de 
aceea cu ordinațiunea din 3 Martie 
a. c. Nr. 7507/896 a decis a se con
stata valbrea chiriei prin o visitare 
oculară a localurilor.

Se provdcă toți proprietarii de 
case din Cetate, Seheiu, Brașovul- 
vechiu, Blumena, la cari se va pre- 
senta, începând dela 16 Martie a. c. 
între ârele 2—6 p. m., comisia, 
constătătore din un funcționar al 
On. Direcțiuni financiare c. ung. și un 
funcționar al oficiului orășenesc, a-le 
da Intrare liberă spre a vi sita loca
lurile.

Se caută

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

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 2%Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri 5’/, Berlin .... 3%Londra .... 27n Belgia .... 3%Viena................... 5% Elveția .... 3V,%

CJă,lexKâ.arnl septerxiârxel-
MARTIE. are 31 dile. GERMENAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

3 Sf. Eutrop. Vab.
4 C. p. Gherasim
5 4 Sf. M. Con on
6 S. 42 martiri
7 M. Vas. și Efrem
8 C. p. Teofilaot. 
9f S.40de M. d. S.

15
16
17
18
19

M. Longin
Henrieta 
Gertruda 
Alecsandru 
S. Iosif

20 Niceta, Eug.
21 Benedict

PrețurHe eereaîeor din piața Brașov.
Din 13 Martie st. n. 1896

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

1H. L.

»
si
n

n
»
n
ii

n
n
î)
B
Jî

H
H

1 kilă

cel mai frumos 
Grâul mijlociu . .

mai slab . .
Grâu mestecat . .
c I frumdsă .SSoară tmijlooiă .

Orz ( frumos
1 mijlooiu 
' frumos 

oiu

100 kil.

„ f frumos
Uv6s {mijlooiu 
Cucuruz.... 
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de in . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi .... 
Măzăriche . . .
Carnea de vită . 
Carnea de poro . 
Carnea de berbeoe 
Său de vită prâspăt 
Său de vită topit

Valuta 
austr.

fi. or.
5 90
5 50
4 80
3 20
3 80
3 50
3 20
3 —
2 50

— —
3 40
5 —
5 50
6 80
6 30
8 —
5 80

— 80
— —
— 42
— 48
— —
21 —
32 —

Producte div.

£ «î Prețul pot

8 ă m i n t e ts °.S W 100 ohilogpo

Jn
5 S. dola I pănă

Grâu Bănățenesc 80 7.- 7.10
Grâu dela Tisa 80 7,05 7.15
Grâu de Pesta 80 7— 7.10
Grâu de Alba .regala 80 7.— 7.10
Grâu de Bâcska 80 7.10 7.20
Grâu ung. de nord 80 -

Ci 43© O Prețul per
Semlnța veohl soiul £ ă 100 chilfiT.

ori noufi a
0 £ dela până

Sbcară 70-72 6.45 6.50
Orz nutreț 60-62 4.80 5—
Orz de vinars 62.64 5.25 5 90
Orz da bere 64.66 6.— 7.—
Ov6s 39.41 6.10 6.45
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruz alții soin 73 ,_
Cucuruz — ,_
Hirișcă n — —.— —.—

dela | până

Sem. de trif. 31—

©wrsul pieței Brasow.
Din 14 Martie 1896.

Sanonote rom. Camp, 9.50 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Catnp. 9.55 Vend. 9.58
Galbeni Cump. 5.60 Veud. 5.65
Ruble rusesoi Cump. 1.24 Vend. 128

un îsdmiaaâstrtutor pentru o moșie 
situată lângă Predeal în România, 
care se aibă întinsă cunoscință de 
agricultură. Se preferă un om 
cu școlă agronomică. Condiții fbrte 
avantagibse.

A se adresa la *
„Briider Schiel/ 
fabricanți în Brașov.

© 
aa
& o 
3 o 
s r-4
©P- 
K 
o 
hP.

11 

Olen de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

SSu
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirt

Târgul de rîmătorl din Stelnbrucii.
Starea rîmătorilor a fost la 

9 Martie de 20364 capete, la 10 Martie au 
intrat —.— capete și au eșit 653, rămâ
nând la 11 Martie un număr de 19,711 capete.

Se notâzft marfa: ungurâscă v e ch e, 
grea dela —.— cr. păuă la —.— 
marfă ungurâscă tineră grea 
—.— cr. pănă la—.— cr., demijloo 
46.— or. pănă la 47.— or, ușâră 
44,— or. pănă la 45.— cr.

cr. 
dela 
dela 
dels

ti

28—

55.

45.50

13 25
11.50
16 —
15—

uursul

55.50

saci

Luțernă ungur, 
transilvană, 
bănătenă 
roșiă 
rafinat duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

din Bosnia în bați 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Bosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

Semesrsțe de iMfoiu de
doue-ori curățit, mohor (cuscuta), apoi 

veritabilă francesă, 
items' seu sfecle de Oberndorf, 
fcpi’ seu sfecle Mamuth,
Lmie de semenat,
Maz es«e de semănat.

Oferă cu prețuri feftmeî
Martin Fromm, 

JBJrașov, cmMereiw cu producte 
și proprietar «le ssioră.

Prima asociativ de economii și ajutorare din Brașov.

13.75
12.50
16.50
15.50

Cursul la bursa din Vsena
Din 13 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oordne ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/20/o • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .

122.20
98.95

124.-
102.-
121.40
96.80

Subscrisa asociațiune prÎBMesce
JUfejpawera dela membrii cu netto 5% și tfepu- 

raei’i cu 41/., fără nici un scăcjăment, pentru dare.
EscOtupleză Polițe comerciale cu

. Acordară ÎMîpruiuuturi pe polițe și hipotece 
interese culante.
Acoi’deza avamsuri pe hârtii de valdre, de tot 

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

B^eschade credite cu conto-curent sub con
diții forte culante.

Brassoi Elso Takarek
es

Onsepeîyzo-Szovetkezet
IWSmil-Weissgasse IVr. 4L

Prima asociația de economii și ajutorare din Brasov, 
F » If B A I 1 18 8 4.
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PUBLICATION
Bunurile societăței fost, grănițierî 

din Teiuș, prin sentenția judecătoresc,ă 
ajunsă în putere de drept sunt a se 
împărți între îndreptățiți — spre a se 
putea efeptui acesta împărțire. — Se 
caută cumpărători lamori 
(ă 3 petri una) estimate cu 28,000 fl. 
ambele situate în comuna mare To- 
vis (Teiuș) precum și la & case es
timate cu 1500 fi.

Amatorii se caută a întră la în
voială cu comitetul fost, grănițeri 
din Teiuș, comit. Albei-Inferi6re spre 
ale putea obținea. 934,2—5

15 bucăți 5 O. Adever!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut 
©oJfiecțâa-Austriaj 

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

numai pentru 5 £1. ci*.
un ciasornsc Remontoir de 

aisr*  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 ciasornice, dau în scris 
o garanție de 3 ani.
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I broșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur, 

nastur patent pentru guler,

Tote aceste 15 obiecte

al sus numitelor ciasornice, dau în scris

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

splendide de bijuterie
împreună cu ciașoniicul de aur fason costă numai

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

ALFRED RSSHEK,
866,6—6 Viena I. Adlergasse Nr. 12.

I

5 fl. 75 cr.
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ta 
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fi gigo
pentru

SUFERINȚE DE STffiACHU RI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
deuea cunoscutulă și plăcutulă

„Opii Ro'șa’ș LebenS"Balsam‘*a
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca forte fo.osiotră în contra tuturoră greutățiloru de mistuire câr
cei de ștomachfl, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedită medi
camentă de casă, poporal .

Sticla, mare costă 1 fl-, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de reennoscință stau Ia disposițiă! 

FIȚI ATEKȚl!!!

Șpre a evită înșelătorii, facă pe fiecine atentă, eâ fiă-câre sticlă cu Dr. Rosa's 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învâlită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata marcă a fa- 
brirei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil se pote procura numai în 

3Dep©sitia.l-&. pxixxc5.pa.l-ii. suL-ix pxocLtxcStox-vxlixi

Bb Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

In Budnpesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposită din acestă balsamă de vieță.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(I’xagrex "CTxxi-vexsal-ÎEZa-ui.ssalloe)

ună medicamente siguru și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturorii inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiioru.

Acesta se întrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțârcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 

o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără durerii.

telui și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțârcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 

umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături,
* J. * _.Î2 *  ! . □ _ - sr a. j. •  1 „x _ 1 V    f _ j__x. 1 _ ________ SH A — S4  JJ _ — 5 — X* — — X..-. J — * .»

purolu, absorbe baba și vindecă în timpulă celă mai scurtă fără durerii.
In cutâore â 25 și 35 cr.

Fiți atenții
De-bre-ce alifia de casă uuiversală de Praga se irri- 

teză forte desă, făcu pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acăsta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutior4e din me'alfi galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provădute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru au(|.
(Oeixox-IE3a.lsa.xxx)

Cela mai probată și prin multe încercai! celtt mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon i fl.

(‘ceasta a o cafea adevărată pentru 
MU,’/ familie si sănătate, care prin 
modul de fabricațiune- a lui Kathreiner 

( are plăcutul gust de cafea de boane și
numai prin acesta, fără de celelalte 
avantagii, sâ deosebește acestă cafea de 
malta de toate celelalte producte.

Cafeaua - Kathreiner este cel mai 
gustos, sănătos șl Ieftin surogat la 
cafeaua de boane. E un product curat al 
naturei în boane întregi și sâ usează cu 
mare avantagiu in locul celei măcinate, 

in locul acelor surogate pentre cafea, cari simt pentre publicul cumpărător necontro
labile, și cari prin cercetări oficiose sau dovedit adese de falsificate prin adausuri 
străine. Incepend cu o terțlalitate, se pote amesteca mai târziu cafea de boane cu 
cafea Kathreiner, si astfel pe lângă efectul neprețuit asupra sănătății, dobândești si 
un câștig în fiecare gospodărie.

Cafeaua Kathreiner este recomandată de cei mai renumit! medici și zilnic se 
dovedește ca un bun mijloc de consumat în institute publice și în sute de mii de familii. 
Și >pură« adecă fără adaus de cafea de boane, cafeaua Kathreiner este cel mai excelent 
mijloc de întărire precum și cel mai sănătos, ușor de consumat și totodată o beutură 
gustosă.

Nici O gospodină consciențiosă sau mamă, nici un iubitoriu de 
cafea in genere, să nu întârzie, ca pentru propria sănătate să se folosească de cafeaua 
de maltă Kneipp. Numai să fie cu luare aminte la netrebnicile 
imitațirmi, prin cari publicul mereu este expus inșelăciunei și 
să considere la cumpărare marca de pe pachetele originale albe 
cu numele

t
Precauțiune! în interesul propriu nu lăsați se fiți 
momiți! Veritabilul „Kathreiner” nu poate si nu-i permis 

(u| se vends cumpenît, sau în altfel de pachetagiu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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