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„Gazeta" iese ia 88-care ti.
AJcnamaita țentni Anstro-Ungarla: 
Pe tua an 12 fi., pe șese ioni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlnooă 2 fi. pe ou.

Patru România si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șdee 
luni 20 fr.j pe riei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânat. 

Se prenumără la tdte oficielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleatori.

taifflil psatrn Brașov 
administrați unea, piața mare, 
TGrgul Inului Nr. B0 etagiu 
I.: 50 un an 10 fi., pe sâse 
luni 5 fi., pe îrei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 or. v. a. 
sâu 15 huni. Atât abonamen
tele oât și inaerțiunile 3uut 

a se plăti înainte.
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Decorații pentru „merite“.
Brașov, 9 Martie v.

Nu de mult am reprodus după 
fbia oficială ungurescă soirea, că doi 
notari români din comitatul Bis
trița-Năseud, anume Ștefan Puica 
din Mocod și Dumitru Man din 
Zagra, au fost decorați cu „cru
cea de argint pentru merite11, ca 
„recunoscință pentru serviciile lor 
credincidse și stăruitbre11.

Nu puteam sci, ce l’a îndemnat 
pe ministrul-președinte Banffy să 
împartă și între Români asemeni 
„decorațiuni", der am presupus to
tuși, că trebue se fiâ ceva necurat 
în lucru, căci decorațiile în c|iua de 
a4î nu se împart numai âcă-așa, și 
încă tocmai când e vorba de Ro
mâni.

Și nu ne-am înșelat în presu
punerea nbstră, căci după cum ni-se 
împărtășesce din părțile Năseudului, 
ammtiții notari români trec ca cei mai 
zeloși agențl ai nouăi bănci ungurescl 
din Năseud, ce-a fost înființată cu banii 
contelui Kârolyi, care, cum seim, a 
început o lucrare puternică pentru 
de-a cuceri cu băncile sale teren 
printre poporul român, voind tot-o- 
dată sezădărnicescă prinacbsta și ac
tivitatea băncilor nbstre românesc!.

In acâstă tendință distrugetore 
față de noi, adversarii românismului 
au găsitnisce sprijinitori zeloși în cei 
doi notari români din comitatul 
Bistrița-Năseud, cari, după cum ni-se 
scrie, au isbutit prin ademeniri 
se îngrope poporul român din co
munele lor în datorii la banca un- 
gurâscă din Năseud, punând astfel 
temelia ruinărei lui materiale și pier- 
derei independenței sale.

Acesta este în scurte cuvinte 
„meritul1* vecțut, pentru care au fost 
„decorați11 cei doi notari români. 
Vor fi mai având ei pbte și alte 
merite nev^ute de-asemenea fel, dbr 
chiar de n’ar ave, e destul și numai 
ceea ce se scie despre ei anumit, 

pentru ca sS înțelegem, că în ade
văr nu de geaba au fost ei decorați 
de-un Banffy.

Intr’un timp, când șoviniștii un
guri prin gazetele lor provbcă totă 
suflarea jidano-maghiară la luptă în 
contra băncilor românescl; într’un 
timp, când la călcâiul fiă-carui plu
gar român aleșuesce câte-un duș
man pentru de a l prinde în lanțul 
robiei lor: pe atunci btă că doi Ro
mâni, fii cu carte, fii eșiți din sînul 
poporului nostru, — care i-a crescut 
pe ei și li-a dat pânea de tbte cțilede, 
din care se hrănesc și aeji, — se pun 
de bună voia în slujba contrarilor 
noștri și-i ajută în lupta pornită 
contra poporului român și a așe4ă- 
mintelor sale !

Și nisce omeni ca aceștia să 
nu fiă bre vrednici de-a fi iubiți și 
decorați de-un guvern ca al lui 
Banffy?

In veacul acesta al corupțiuni- 
lor, când statul ungar a devenit 
teatrul scandalelor europene, nu ne 
mai putem mira de loc, decă Banffy 
găsesce de cuviință se întrebuințeze 
decorațiunile ca mijloc pentru în- 
curagiarea unor svîrcolirî specula
tive, cari țintesc la sdruncinarea 
bunăstărei morale și materiale a 
cetățenilor români.

Este, cum se pare, o problemă 
de stat pentru guvernul lui Banffy, 
ca se sprijinbscă și încurageze prin 
tbte mijlbcele posibile acțiunea de 
demoralisare între cetățeni, er îm
părțirea de decorațiuni, de ranguri 
și de titluri nobilitare îi sunt un 
mijloc bine venit pentru scest scop. 
Numai așa se pbte esplica sumede
nia de conți, baroni și „nemeși11 
ungurescl, făuriți de Banffy; numai 
așa se pbte esplica și împărțirea 
decorațiunilor între Românii, cari 
lăcomesc la ele. Aceștia nu pot se-și 
cumpere titluri de „grofi11 și de 
„baroni11, căci n’au de unde jertfi 
pentru astfel de scopuri câte două, 
trei și patru sute de mii fl., cum 

arătase 4fiol® trecute o foiă ungu- 
râscă, că au jertfit noii „grofi“ și 
„$aronl“ făuriți de Banffy. Le stă 
înse. în putere de a-și agonisi și ei 
măcar câte-o decorațiă, dbcă și nu 
pentru bani, der cel puțin prin ser
vicii scumpe aduse causei dușmani
lor noștri naționali, cum au făcut 
cei doi notari năsăudeni.

E datorința nbstră a tuturor 
înse, ca pe astfel de Români decoe 
rațl pentru „merite11 sg-i facem cu- 
noscuți obștei românescl în cer
curi cât mai largi, pentru ca se se 
scie cu cine avem de-a face, căci 
cei ce lăcomesc la decorațiile lui 
Banffy nu pot fi decorați și cu în
crederea Românilor.

Nimenea nu pbte sluji de-odată 
la doi stăpâni; așa nici Românii, 
cari cine scie prin ce întâmplare 
vor fi ajuns și ei în câte-o func
țiune ca vai de ea, cum au ajuns 
cei notărășei dela Năseud, nu vor 
pute sluji de-odată și Românilor și 
și contrarilor Românilor. Ei ori că 
trebue se fiă bmeni cinstiți și să 
mârgă cu Românii, din al căror 
sânge s’au născut, seu să trâcă 
cu totul în tabăra contrarilor și 
să încâpă lupta fățișă cu acei frați 
și părinți ai lor, pe cari i-au pă
răsit pentru un blid de linte.

Trebue se despărțim caprele de 
oi; trebue se alegem neghina din 
grâu, căci nu putem suferi se aibă 
încrederea poporului românesc din 
comune întregi nisce bmeni, cari 
se ascund în dosul numelui lor ro
mânesc, pentru-ca de-acolo se ade- 
menâscă pe popor și să-l ducă pe 
căi piezișe, făcând servicii contrari
lor noștri politici.

Revista politică.
Pentru mileniu. Ungurii fac mari 

pregătiri pentru a sărba cu pompă 
și alaiu mileniul, adecă aniversarea 
de o miie de ani, de când au nă

vălit pe plaiurile acestei țări. Minis’ 
trul-președinte br. Bânffy a înaintat 
dietei un proiect de lege, în care 
cere 4,850,000 fl. pentru ridicarea 
monumentelor în amintirea acestei 
serbări. Se va ridica un monument 
în Budapesta în amintirea trecutului 
istoric al națiunei maghiare, care 
va costa nu mai puțin decât 802,640 
fl. ; se vor ridica 7 monumente în 
șâpte puncte ale țării (dintre cari 
unul pe Tâmpa dela Brașov), cari 
vor costa 350,000 fl. ; un alt monu
ment al regelui Ștefan în Budapesta 
308,000 fl.; înființarea unui museu 
de arte frumbse 3,200,000 fl.; pen
tru înființarea a 400 de scole popo
rale 198.000 fl. ș. a.

Se fac apoi pregătiri pentru a 
duce la Pesta cât mai mulțl țărani 
de tote naționalitățile, ca, vefll 
Dbmne, să arete lumei, cum tote 
popbrele din Ardeal și Ungaria se 
însuflețesc de „măririle11 seminției 
lui Arpad și de „binefacerile11, ce 
te gustă sub oblăduirea ungurâscă. 
Va fi dâr un adevărat „terg de țerâ“, 
cum 4ic unele foi din străinătate.

Nu-i vorbă, domnii dela cârmă 
îșl dau tbte silințele să se fălescă 
cât mai mult cu tămbălăul lor îna
intea străinătății. Le va succede 
pbte a ameți și amăgi pe unii rătă
ciți și din sînul nostru a lua parte 
la acest strașnic ospăț unguresc, 
ca să-i pună de arătare, ca la trâg. 
Dăr nu te vor succede să ducă la 
Pesta pe cei cinstiți, pe aceia din
tre noi, cari țin la vrednicia nâmu- 
lui lor și la numele de Român. Mi
leniul nu este serbătorea nbstră; 
n’avem nici datoria, nici pofta de a 
lua parte la el, mai ales acum, când 
prigonirile și nelegiurile ce le să
vârșesc puternicii 4Bei în potriva 
nemurilor nemaghiare, sunt tot mai 
turbate și mai fără sâmă.

Stări putrede în Ungaria. Tbtă săptă
mâna acăsta foile unguresol au fost pline 
de țipete și vaete asupra stărilor putrede, 
cari domnesc în straturile înalte ale sooie-
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Eroism românesc.
Un episod din revoluțiunea din 1848, petrecut în 

orașul Timișora

de P. Broșteanu.
Mult sânge românesc s’a vărsat în ju

rul și înaintea porților capitalei d’odinioră: 
Timișora, seu „Tibiscul antic al Daciei ri- 
pense“. Precum sângele bravilor grănițerl 
români s’a perdut, îngrășând pământul, așa 
și recunoscință și răsplata s’a perdut în 
uitare. — Una înse totuși a rămas: virtutea 
și gloria. Astea nu se pot nici nega nici 
uita, căci vii sunt încă omenii, în vieță e 
orașul, care d’odată cu esistința sa conservă 
suvenirea întemplămintelor, prin cari a tre
cut în tote timpurile. El însuși, orașul Ti
mișora, ne vorbesce mai lămurit, ca ori ce 
scrisore, că ceea-ce cândva era virtute, me
rit, drept și îndreptățire pentru remunera- 
tiune, astădl — prin schimbarea timpurilor 
— a devenit causă motivată de dispreț, 
ură și persecuțiune.

Intre luptele dela 1848 și 1849 apă
rarea Timișorei, prin garnisona sa eroică 

în restimp de 107 dile ocupă, fără îndoielă, 
pagina cea mai strălucită în istoria acelei 
epoce memorabile.

In urma catastrofei de la Sibiiu, din 
15 Martie 1849 st. n. când Puchner, gene
ralul imp. bătut de insurgenții d’atuncl, 
sub conducerea generalului polones Bem, 
fusese constrîns a-se retrage cu armata aus
triacă imp. în România, se putea ușor pre
vedea, că Bem, vădend Transilvania cură
țită de trupele imperiale, se va întdree spre 
Bănatul Timișan, pentru continuarea ope
rațiunilor sale. Intr’adevăr așa s’a și întâm
plat. La începutul lui Aprilie insurgenții 
începură a-se întinde mereu spre sudostul 
Timișianei și a ocupa posițiunile mai im
portante, împingendu-șl coldnele lor spre 
Timișora. Ei se apropiaseră de acestă ce
tate ; la 25 Aprilie o împresurară din tote 
părțile și o constrînseră a-șl închide por
țile, încetând astfel totă comunicația cu 
lumea d’afară.

Intre trupele, cărora era încredințată 
apărarea cetății, se afla și un batalion de 
grănițerl româno-banaticl. Chiămarea aces
tui batalion era dintre cele mai critice și 
grele, căci eroicul comandant al cetății, 

mareșalul locotenent campestru, baronul de 
Rucavina, având deplină încredere numai 
în grănițerii săi, încrediu-se numai lor ser
viciul în jurul cetății, cu scop a împedeca 
deșertările soldaților de la regimentele de 
liniă, cari se înmulțiseră în timpurile din 
urmă într’un mod îngrijitor.

Intr’acea insurgenții începură mereu 
a-se întări în jurul cetății, stricară apaduc- 
tele, cari aprovisionau cetatea cu apă de 
beut, și-și întinseră avantposturile lor pănă 
la malul stâng al canalului, mai apoi chiar 
și pănă în raionul puscilor din cetate. La 
puntea despre „Josefin11 mai aședară două 
tunuri, cu cari apoi băteau aspru atât fron
tul întreg al bastionului principal, cât și 
artileria de apărare d’asupra „porții Petru- 
varadinului11.

Bombardarea cetății se începu la 15 
Maiu și ținu, cu puține întrerumperl, pănă 
la 8 August, în care di insurgenții avuse
seră cu totul 28 baterii în acțiune, arun
când foc și morte între apărătorii cetății. 
In deosebi cele două tunuri făceau multe 
și mari stricăciuni și de repețite ori se ru
gaseră bravii grănițerl de comandantele 
suprem al cetății, ca se le permită un atac 

asupra acestor tunuri periculose, ceea ce 
însă nu li-se permise.

Starea garnisonei devenise în fine din 
di în di tot mai critică. Pe lângă scenele 
îngrozitore, causate prin bombardarea în
fricoșată și prin stricăciunile desastrose, pe 
lângă mulțimea de morțl și răniți, se mai 
alăturase și lipsa de nutrement, apoi fri
guri, scorbatul și colera, încât decă cineva 
era scăpat de periculul morții prin proiec
tile și prin glonțe, trebuia să cadă victima 
tifusului și a colerei. — Carnea se împărția 
numai de două ori în săptămână; carnea 
de cal devenise o mâncare . lucsuriosă. Le
gumi, pome, verdețuri, unj;, lapte, sbură- 
tore domestice erau rarități.

5

După-ce însă prin restrîngerea mai 
perfectă a cercului de împresurare și închi
derea de tot a căilor de comunicațiă prin 
insurgenți, se făcea imposibil comandan
tului cetății a trage informațiunî despre în
tâmplările din afară; se resolviră în fine 
la o escursiunn, cu scop, a face prisonierî, 
de la can apoi ar putâ înțelege și audi 
ceva despre mișcările trupelor și despre 
starea împrejurărilor din afară.

Cu esecutarea acestei operațiuni se în- 
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tății ungurescl. O mulțime de afaceri de 
duel s’au urmat aprbpe cjilnic între grofi 
și baroni, între deputațl și miniștri, între 
funcționari civili și militari. Chiar alaltăeri 
s’a întâmplat un duel între baronul Samuel 
Josika, ministru pe lângă persdna Maies
tății Sale, și între groful Klebelsberg. Vor
bind despre aceste putrede stări o fbiă un- 
gurâscă d’c® următorele :

„Ungaria se guvernâză prin duele. 
Intrâgă țâra vorbesoe, că miniștri noștri 
provocă pe contrarii lor la satisfaoțiunea 
prin arme... In aceste duele se arată o gro
zavă însălbătăcire a stărilor nâstre publice. 
Urmările sunt tot atât de grozave... La 
acestea stări au oondus o sooietate stricată 
și degenerarea guvernărei. E destul de trist, 
că am ajuns pănă aici. Dâcă mergem și 
mai departe cu un paș, atunci trebue să 
cjioem, oă nime nu mai e sigur de viâța 
sa. Niol odata procesele politice din tim
pul absolutismului încdoe n’au fost așa de 
numărose în Ungaria, ca sub domnia lui 
Wekerle și Banfîy; unde nu ajunge mâna 
lungă a procurorului de stat, acolo e des
tul o cartă de visită și pertraotărl secrete, 
pentru-oa afacerile bărbaților de stat și ale 
politicilor noștri să fiă resolvate prin sabiă 
ori pistol. O luptă spaniolă cu taurii e mult 
mai puțin atrăgătore pentru publioul pri
vitor, decât astfel de duele ministeriale, în 
cari sunt amestecați și aplaudâză ministeni 
întregi, funcționari și partide din dietă. In 
alte țări nu se iveso astfel de lucruri. „Pă
zitorii" legilor trebue se renunțe la func
țiunea de ministru înainte de a duela... La 
noi însă partida dela putere sărbătoresoe, 
ca pe nesce eroi, pe astfel de bărbați de 
stat.. Acâsta este „liberala" domnia' de ie- 
rore in Ungarta!"

Din Italia. Seim, că după pier
derile mari, ce le-a suferit armata 
italiană în lupta contra lui Menelik, 
regele Abesiniei, fostul ministeriul 
Cnspi a cădut, și în locul lui s’a 
format un alt ministeriu sub condu
cerea lui Rudini. Noul guvern italian 
șl-a desfășurat programul în ședința 
dela 17 Martie a parlamentului din 
Roma.

Cel mai însemnat punct al pro
gramului este fără îndoială acela, 
care vorbesce despre Africa. Rudini 
dise, că deocamdată Italia va continua 
resboiul contra lui Menelik, și orl-ce s’ar 
întâmpla, guvernul e hotărît a nu 
întrerupe resboiul pănă când nu se 
vor crea stări, cari se facă posibil 
Italiei de a ține pe deplin sâmă 
de interesele coloniei italiene din 
Africa și de simțămintele poporului 
italian.

In politica esternă guvernul va con
tinua direcțiunea, care asigură Italiei 
amici și aliați, și cărora ea va re- 
mânâ credinciosă.

O telegramă din Roma spune, 
că regele Abesiniei, Menelik, ar fi 
scris generalului italian Baldissera, 
că voesce se încheie pace, ca să se 
pbtă reîntârce în Șoana. Tot acâstă 
telegramă mai spune, că în Roma 
sosesc mereu răniți de pe câmpul 
de resboiă. Răni ții au fost tractați 
fârte barbar din partea dmenilor lui 
Menelik. Mulțl dintre prisonierî au 
fost sugrumați.

Espedițiă englezescă în Sudan. De 
oâte-va dile se vorbesce mult despre o espe
dițiă, ce a întreprins’o Anglia la Dongola, cu 
scop de-a supune domniei englese Sudanul, 
ori mai bine dis recucerirea lui pentru Egipt. 
Pentru espedițiă acâsta Anglia va între
buința 12 batalibDe egiptene sub comanda 
a 100 ofioeri englesl. Anglia a mai între
prins o astfel de espedițiă în anul 1883,^ou 
care prilej a pierdut 15,000 de 6menl, ră
mânând din întreg corpul de armată abia 
150 soldați.

Din causa nouei espedițiunl Francia 
și Rusia sunt forte iritate. Se cjice, că amân
două aoeste puteri aliate au provocat pe 
Sultanul, să protesteze oontra acestui plan 
al Angliei. Flota orientală francesă, oare 
pornise spre Francia, a primit ordin să ră
mână pe ioc și să aștepte îndrumările de 
lipsă. Se susține, că Francia va face o de- 
monstrațiune navală în Marea-Roșie. Pe 
Englesl îi supără forte rău acești pași ai 
Franciei, și mai ales cei din Berlin se tem 
tare, că între Francia și Anglia lucrurile 
vor ajunge la păruială.

Intelnire de împărați. Firul tele
grafic aduce soirea, că în curând se 
va întâmpla ârăși o întâlnire de îm- 
perați și regi. Imperatul Wilhelm al 
Germaniei va face o căletoriă în 
Italia, unde va visita Neapolul și 
mai multe cetăți italiene. Im călăto
ria sa va trece prin Viena, unde va 
ave o întâlnire cu monarchul Fran- 
cisc Iosif, care îi pregătesce o pri
mire strălucită. Wilhelm se va în
tâlni apoi în Italia cu regele Um
berto.

Contra ‘băncilor românesc!.
In mai multe rânduri am ară

tat, cum foile unguresc! au pornit 
o luptă nevrednică contra institu
telor românesc! de credite și eco
nomii, adecă contra băncilor nâstre, 
pe cari nu le pot suferi, și decă 
ar pute, le-ar stînge într’o lingură 
de apă.

Lupta acesta au reînoit’o acum 
în ajunul mileniului. „Budapest! Hir- 
lap11, o f6iă ungurescă fbrte lățită 
și cetită, publică în numărul de acji 
un articul forte veninos contra in
stitutelor nostre de bani. Drept 

punct de mânecate îșl ia „Anuarul 
financiar" al d-lui N. Petra-Petrescu în 
care se arată starea băncilor nostre.

estras din acest „Anuar" arătând cum 
lucreză „Albina", „Victoria", „Arde
leana" ș. a., cjic® următbrele:

Nu trebue mult spirit profetic pentru 
a vedâ, că dâcă nu vor întreveni ceva îm
prejurări turburătore, progresul (băncilor) 
nu se va împiedeoa. Se vor spori factorii, 
cari se mărturisesc de mijlbce pentru in
terese străine și vor atrage în oercul lor 
în măsură tot mai mare nu numai pe ță
ranii români, oi și pe țăranul maghiar.

Ore bine e acâsta? Se pote ore su
feri cu suflet patriotic liniștit, ca aoeste 
institute, cari nici din punct de vedere 
ourat economic nu pot suferi critica, se 
formeze stat in stat, și să folosescă câștigul 
bogat luat dela împrumutătorl spre sco
puri nepatriotice ?

Răspunsul e ușor: Nu! Dâr decă lu
crul stă astfel, ce e de făcut? Mulțl vor 
face amintire despre rigorea legii de na
ționalitate, ceea-oe e de prisos, și cel pu
țin din aoest punct de vedere nu plătesoe 
nimic, fiind-că nimărui nu i-se pote opri, 
de a înființa bancă ori cassă de păstrare, 
ori oarl ar fi scopurile ascunse ia înfiin
țarea lor. Să nu uităm nici aceea, că deși 
sunt scumpe împrumuturile date de băncile 
românescl, totuși ele sunt numai împru
muturi, cari nu pot să fiă cu mult mai 
scumpe, decât a institutului care concurâză 
cu ele.

Sooietatea și legislativa maghiară să 
îmbrățișeze acele institute uugurescl, cari 
luoreză. în oero modest, cari sunt spriginul cel 
mai tare al țăranului și al micului proprietar 
și carl lauteremil da sub institutele românescl 
de bani. Atunci va oăde circulația acestora, 
vor scări dividendele. Centralisațiunea eco
nomică are însă păcatul, că pe când in ca
pitală se adună sute de miliâne, pe atunci 
afară în provincie între munți, înfloresce și 
acjl usurăria, ba nu sunt nici bani.

Este cam un an de când lățirea în 
dimensiuni mari printre Români a institu
telor de credit ale contelui Karolyi, au deș
teptat mare neliniște în cercurile române. 
De neliniștea acesta s’a împărtășit și pa
tronii din Bucurescl. Pe acei preoți români, 
oarl au avut cutezanța de a-se pune în 
fruntea acestor institute, ’i-au înfierat, deși 
era lucru soiut, că ei lucreză în interesul 
poporului. Lățirea acestor institute a și în
cetat, fiind-că nu-’s baDi.

E der în interesul tuturor factorilor 
oompetenți, în interesul „națiuuei" insași, 
oa aceste institute să esiste. In lupta, ce 
trebue s’o luăm contra băncilor românescl, 
nu e de lipsă să ne conducem de momente 
politice. Bănoile românescl nu stau pe basă 
sănătosă, și decă vom urma o politică eco
nomică înțeleptă, decă dăm împrumuturi 
ieftine și țăranului român, vom tăia rădăoi- 
nele băncilor românescl...

Astfel scrie fâia ungurescă din 
vorbă. Din scrisele ei țăranii noștri, 
omenii noștri cărturari dela orașe, 
ca și dela sate, vor putâ să vadă, ce 
planuri urmăresc dușmanii românis
mului cu institutele lor de bani în 
mijlocul poporului. Românii se nu 
se lase ademeniți și amăgiți de vor
bele lor, și să le refuse cu indig
nare și dispreț orl-ce fel de oferte, 
cari au scopul de a-’i înjuga la îm
prumuturile lor, și de a-’i nimici ma- 
terialicesce și naționalicesce.

La denunțările f6iei ungurescl 
contra băncilor nâstre, credem, că e 
de prisos a răspunde, nimicindu-se 
ele pe sine. Românii se se ferescă 
ca de foc, de a căde în cursele vi
clene ale celor ce hulesc tot ce 
avem noi.

— 9 (21) Martie.

Jubileul societății „România Jună" a 
tinerimei academice române din Viena, ce 
se va serba în dilele de 8—10 Aprilie n. 
c., promite a fi forte impunător. S’au făcut 
pregătiri mari. După cum se serie din 
Viena, număroșl foști membri din Transil 
vania, mai ales însă din România, cum și 
multe domne și domnișore din diferite ți
nuturi locuite de Români și-au anunțat 
participarea la jubileu. StudeDțl ger
mani, sorbi, croațl, slovaci, bulgari, cehi, 
greci, macedoneni și italieni au promis, 
că vor lua parte la aceste serbări. Co
lectele pentru înființarea fondului numit 
„Internatul academic român din Viena", din 
ale căruia interese se vor ajuta studenții 
români săraci, cari studiâză acolo, promit 
a da resultate frumose. Scopul acelui fund, 
fiind atât de nobil și folositor, nu putem 
decât să-l recomandăm din nou sprijinului 
cât mai călduros al publicului român.

—o —
Un binevoitor al poporului. Din Con ța 

ni-se scrie: Onorată lledachune! Vă rog să 
binevoiți a da loc spre publicare în colonele 
prețuitei „Gazete" următorelor rânduri: 
Deși nu aparțin preturei Merourii (comit. 
Sibiiu), și eu tâte-că nu am avut fericirea 
de a mă fi împărtășit din ore-carl favo
ruri ale amploiaților pretoriall, dâră ca ve
cin m’am convins despre tâte afacerile, ce 
s’au petrecut în Mercurea și oeroul ei. Cu 
deosebire de 2 — 3 ani încdce am v6c|.ut, 
cât pote ajuta la înaintarea poporului în 
toți ramii de cultură, agrioultură și altele, 
un om bun la suflet, care pe lângă inteli
gența și nobleță inimii se află la culmea 
mismnei sale. Aoest bărbat brav, în 2 — 3 
ani a mijlooit prin faptă și cuvânt, de s’a 
cumpărat o casă de șcâlă la cea mai aco
modată posiție, ca pe viitor să nu mai fiă 
siliți Românii din Mercurea a îuchiria casă 
pentru școlă chiar și în „făgădăul" comunal

credințase batalionul de grănițerl români, 
din care se compuse o compania de 150 
soldați aleși sub comanda căpitanului Ba
hici, pe lângă care mai erau atașați loco- 
tenenții: Thoma, Rein și Iacobici, tustrei 
români grănițerl.

Mandatul acestei companii era: a eși 
(la 8 August) din curtea casarmei transil
vane prin porta internă și a înainta pănă 
la șanțul estrem al cetății, d’acolo a trece 
în direcțiunea cea mai scurtă peste glassiul 
cetății și a se arunca apoi cât de grabnic 
asupra avantposturilor inimice, a le res
pinge pe acestea spre suburbiul Maere, a 
face, decă se pote prinsonieri și apoi a 
esecuta retragerea pe lângă șoseaua de la 
așa numita punte episcopâscă prin porta 
numită a Petruvaradinului.

Compania eși afară și ajunsese la șan
țul estrem al cetății; atunci locotenentul 
Iacobici, cu un despărțământ, se însarcinâ 
a se repedi asupra inimicului și apoi a îna
inta spre puntea episcopescă, unde va ave 
să aștepte sosirea restului companiei.

Mandatul s’a esecutat cu promptitu
dine. Locot. Iacobici, a observat că atât 
avantposturile inimice, cari erau postate 

d’alungul canalului spre puntea suburbiului 
Iosefin, cât și artileriștii dela cele două 
tunuri primejdiose zăceau cuprinși de-o 
căldură apăsătore se resolvâ, fără multă 
combinare, a comite un fapt îndrăsneț- 
eroic.

— „Măi feciori! — dise el grănițeri- 
lor săi — Tunurile acelea, — vedeți-le acolo 
pot să fiă îndată în manile nostre. Care 
vre să le aibe, — să-mi urmeze! — După 
mine feciori!"

— „Toți le vrem" — fu răspunsul nă
bușit al bravilor soldați, și ca nisce vulturi 
se repediră asupra tunurilor și soldaților 
inimici. Intr’un moment tunurile și caretele 
de munițiune fuseră în manile Românilor. 
Inimicii suprinșl, vădendu-se d’odată încun- 
jurațl de grănițerl români, credeau că vi- 
seză un greu vis.

Căpitanul BabicI invitat de locot. Ia
cobici, vădând cutezanța într’adevăr eroică, 
încoronată de un succes atât de strălucit, 
— se grăbi a-i veni întru ajutor; insur
genții nici nu avură timp a pune mâna pe 
armă, pănă ce deveniră prisonierî. BabicI 
lua prisonierii și-i puse în mișcare spre ce
tate, eră Iacobici se îngrijise a disloca tu

nurile din posițiunile lor, pomindu-le pe 
șoseaua principală spre cetate.

Situațiunea bravilor Români devenise 
însă acuma și mai critică, căci se alarma
seră insurgenții din celelalte părți ale cas- 
trei lor, și deja se apropia un detașament 
drept la puntea spre Iosefin, începând a 
trage o mulțime de focuri în dosul grăni- 
țerilor lui Iacobici, eră despre Măhala în
cepură a-i tracta chiar și cu proiectile es- 
plodatore, cari începuseră a lovi. Bravii 
cuceritori însă tot nu s’au descuragiat, ci 
răspundend bărbătesce cu foc, s’au retras 
în cetate ducând cu ei tot ce le căduse în 
mână. Locot. Thoma și încă un grănițer, 
tocmai în momentul când sosiseră la porta 
Petruvaradinului, fuseră loviți și cădură.

Porta se deschise, compania se realiâ 
în ordinea militară cuvenită, luară tunurile 
și prisonierii în mijlocul lor și apoi se pu
seră în mișcare prin stradele principale ale 
cetății pănă la porta transilvană, unde era 
locuința comandantelui suprem al cetății. 
Aci se postară cu trofee cu tot, eră bar. 
Rucavina îi întâmpina acompaniat de suita 
sa de generali, stat major, și alțl oficerl 
superiori de trupe de garnisonă și de mul

țime adunată. Făcându-i-se raportul înda
tinat și predându-se obiectele cucerite, co
mandantul le vorbi:

— „Grănițerl români! Voi nu numai 
ați satisfăcut mandatului primit de la mine, 
ci m’ațl surprins peste așteptare prin erois
mul vostru; cutezanța vostră mi-a causat 
admirare mie și garnisonei întregi; succe
sul strălucit a acestei întreprinderi, dove- 
desce, că sunteți adevărațl strănepoți ai 
eroicilor Romani vechi. Vă mulțămesc în 
numele Majestății Sale a prea grațiosului 
nostru împărat!"

Intorcendu-se apoi cătră locotenentul 
Iacobici îi adresă următorele cuvinte:

— „D-nia Ta, d-le locotenent, prin 
întreprinderea acâsta, prin prisonierii și 
trofeele cele frumose, ai dat dovadă necon
testabilă de ofițer brav și erou, âră eu voi 
îngriji, ca peptul D-Tale să fiă decorat în 
mod corespundetor faptei eroice, ce ai să- 
vârșit’o din propria-țl inițiativă".

Entusiasmul și bucuria garnisonei în
tregi erau nemărginite; toți oficerii supe
riori, colegii, soldații și concetățenii gra
tulară d-lui Iacobici, profețându-i toți din 
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săsesc, ceea ce pănă acum spre rușinea 
centrului s’a întâmplat. Iu urma stăruințelor 
acestui bărbat român s’a înființat în Mer
curea și o bancă română, prin al cărei aju
tor să se potă Românii folosi în lipsele lor. 
El a stăruit, ca nu numai Mercurea, oi tot 
ceroul său să înainteze, atât culturalminte 
cât și materialminte; a stăruit tot-deuna, 
ca tote greutățile poporului să le ușureze; 
dintre cari, pentru a nu lungi pră multe, 
amintesc unicul cas : Incendiul din Mercurea 
întâmplat în tomna anului 1895, prin oare 
oiroa 20 familii române, arc]endu-le edifi
ciile, nutrețele, cerealele și tot felul de îm
brăcăminte, au rămas pe ulițe, fără adăpost, 
goli și flămâncji, și numai prin însuflețirea 
des amintitului Românș i-au aflat ajutor. Nu 
vrău a înșira aici multele și nenumăratele 
fapte bune, ce acest bărbat a făcut în tot 
timpul, preoum și înaintarea și sistemisarea 
salarelor învățătoresol ș. a. în mai multe 
comune. El este fostul prim-preiur, Domnul 
Petru Drăgiciu. Decă cercul Mercurii, și în 
deosebi Românii, ar fi avut fericirea, ca 
amintitul Domn să fiă îucă pe 6 ani ales de 
prim-pretor, s’ar pute număra pote ca oei mai 
ferioițl în totă nefericita Uugariă. Durere 
însă, nobilele lui fapte au fost rku vecțute în 
ochii confraților sași dela puterea comita
tului Sibiiu, și pentru a-’l împiedeoa dela 
astfel de fapte, punând pe picior de luptă 
tot organismul comitatului, l’a smuls din 
mijlooul acelora, cari îl iubeau, înlocuindu-1 
prin un altul, dela oare nu se pot aștepta 
astfel de fapte nobile pentru Români. — 
Ion Opreau, preot român em.

—o—
In atențiunea contribuabililor. In sen

sul artic. de lege XXXIII din 1874 toți 
acei contribuabili, cari și-au plătit deplin 
darea de pe anul trecut, au drept să ceră 
a fi înscriși în lista alegătorilor dietall, la 
cas că plătesc censul prescris de lege. 
Atragem der atențiunea omenilor noștri cu 
drept eleotoral, ca pănă în 15 Aprilie a. c. 
să-și plătesoă restanța de pe anul treout, 
căci la cas contrar nu vor fi introduși în 
lista alegătorilor.

— o—
Demonstrațiuni superăciose pentru 

Unguri. In Agram, oapitala Croației, s’au 
făcut cjilele acestea nisce demonstrațiuni 
contra Ungurilor, cu prilejul eșirei din 
temniță a studenților universitari oroațl, 
cari astă-tomnă au sfirticat și ars stăgul 
unguresc, lucru pentru care au fost pe
depsiți cu închisdre. Cei din urmă dintre 
acești tineri s’au reîntors alaltăerl din în- 
chisorea dela Belovar la Agram, între ei și 
studentul mohamedan Hadzsicî Osman. O 
mare mulțime de popor i-a întâmpinat la 
gară, felicitându-i și ao)amându-i furtunatec. 
S’au cântat cântece naționale croate și s’au 
ținut vorbiri contra apăsătorilor Unguri. 
Dela gară mulțimea a pornit oătră casa 
deputatului Frank, ai cărui doi fii încă au 
suferit închisore pentru aceeași „crimă14. 

Aici an voit să demonstreze, dâr poliția a 
împrăsciat poporul cu baionetele.

— o —
Serbare în stare de asediu. In 15 

Martie, ca în alte orașe, așa și în Brașov. 
Ungurii au serbat amintirea dilei de „15 
Martie 1848“, diua „libertății*, cum die ei. 
A bătut la ochi, că de rândul acesta nu 
s’a făcut, ca în alțl ani, gălăgie pe strade 
cu cântece â la „Kossuth Lajos azt izente“ 
și „Isten âld meg a magyart14. Vestea acesta 
„tristă14 a pătruns pănă la redacția foiei 
„Magyarorszâg*, care scrie, că fișpanul 
Maurer a introdus o adevărată stare de 
asediu din incidentul acestei serbări. Lui 
Maurer— cjice „Magyarorszâg14 — i-a" fost 
temă, că tinerimea îi va face și de rendul 
acesta un șari-vari și îi va bombarda feres- 
trile. De aceea el a pus în piciore pe toți 
polițiștii și locuința i-au pădit’o 24 ore în
tregi 8 polițiști. Afară fie acesta căpitanul, 
orașului a oprit convoiul festiv pe strade 
și a dat ordin strict organelor polițienescl, 
ca îndată-ce vor audi gura vre-unui Ma
ghiar pe stradă, să i-o astupe și să-1 ares
teze. Se mai plânge foia ungurescă, că au 
fost arborate numai puține stegurl patrio
tice. — Mare supărare, într’adevăr! Dâr 
las’ că o să vină acuși Arpad pe vârful 
Tâmpei.

— o—
Reuniunea română de gimnastică și 

cântări din loc, care nu șl a putut țină 
Dumineca trecută adunarea din causa lipsei 
de membri, șl-o va țină mâne la 10 ore 
a. n. în sala de desemn a școlelor româ
ne. Atragem atențiunea Românilor bra
șoveni asupra ei.

— o—
Promoțiune. Din Ciușiu ni-se scrie cu 

data 20 Martie n. c.: Mâne, Sâmbătă, în 
21 c., se va promova lu gradul de dootor 
în medicină universală la universitatea nos- 
tră d-1 Titus Pop, de nascere din Rodna 
veehiă, care a trecut rigurosele cu distin
gere și de o jumătate de an e aplicat la 
clinica profesorului de medicină internă Dr. 
Sigismund Purjesz.

— o —
Popă rătăcit. Cetim într’o f'diă din 

Arad, că preotul din Grioroc, un anumit 
Lungu Jânos a ținut slujbă ,în biserioa gr. 
or. de acolo îu cjiua de 15 Martie, cum și 
o vorbire fulminantă, în care a preamărit 
pe Szechenyi, Kossuth și Deâk, afirmând, că 
poporul român acestora are să mulțămescă 
libertățile de cari se bucură acjl. Becipiații 
au fost încântați de vorbirea popii, — 6r 
poporenii ar face bine, dăoă ar întreba pe 
popa Jânos, că ore pentru asta ’1 satură ei 
cu — prescuri ? 1

—o —
Pălărier român nu seim să mai esiste 

vre-unul în părțile nostre, afară de d-nul 
Vasile Meșotă, care în primăvara anului 
trecut a deschis în Brașov (Strada orfană 
Nr. 3) prima piăvălia românăscă ae pă
lării. Aci se găsesc pălării și căciuli de 
tote fekurile și iu tote formele, atât pentru 
fărâmi dela sate, cât și pentru orășeni, 

pentru preoți etc. Prăvălia d lui Meșotă 
este astădl în felul său una dintre cele mai 
dintâiu și mai bine asortate prăvălii în 
orașul nostru, unde mușterii sunt serviți 
ou marfă bună, fină și oftică. Comandele 
se pot face și nrin poștă. La noi în oraș, 
prăvălia d-lui Meșotă, deși nouă încă, este 
bine cunoscută. Nu pentru ai noștri din 
oraș scriem der aceste rânduri, ci pentru 
Românii dela sate, dela cari așteptăm să 
se buoure împreună cu noi, că avem și un 
pălărier român și să 1 sprijinesoă, căci ar 
fi tare trist, decă în mijlocul atâtor Ro
mâni, câți suntem în ținutul acesta, n’ar 
fi destul de bine sprijinit și încuragiat. 
Ce ar mai cj’ce atunci străinii despre noi ?

0 adresă a tinerimei române uni
versitare.

Tinerimea română universitară 
din Budapesta, Ciușiu și Viena tri
mite d-lui A. C. PopovicI următorea 
adresă:

Iubite Domnule PopovicI!
îngrijorați profund de situația deso- 

lată, in care a ajuns în vremea din urmă 
chestiunea națională și indignați de sub
minările perverse întreprinse, spre amorț’- 
rea ei, noi universitarii români din Buda
pesta, Ciușiu și Viena, ținem a Vă esprima 
nemărginita nostră admirațiuue și alipire 
D-vostrS, neoliutitul stegar și sinoerul re- 
presentant al principiilor tinerimei, — de 
drece credincios ca totdâuna programului 
nostru național și întemeiat numai pe ca
racterul integru și neprihănita onestitate 
politică a D-V6stră, n’ațl pregetat un mo
ment a desvăli de cu bună vreme întregei 
obște românesol cons pir ațiunile nedemne ce 
se țeseau spre stângenirea ehestiunei na
ționale în falnicu-i avânt, cu atâta falsitate 
„diplomatică* din partea unor indivitjl mici 
de suflet, cu risicul de a-șl renega chiar și 
trecutul lor politic 1

Pasul D-Vostre bărbăteso, resolut și 
înspăimântător pentru oei nevredniol fă- 
cut’a desăvârșită lumină în hoasul ce de 
atâta timp chinue oumplit întreg poporul 
român, arătând limpede, cine sunt amicii, 
și cine trădătorii causei naționale.

Fiți asigurat, că în intransigenta 
D-Vostră luptă politioă tinerimea Vă va 
urma cu deplină încredere tot-dâuna!

Tinerimea universitară română din Buda
pesta, Ciușiu și Viena, 16 Martie n. 1896.

Pentru tinerimea din Pentru tinerimea din
Budapesta: Ciușiu :

luliu Maniu, m. p. Aurel Cimtea m. p. 
rigor. în drept. st. în fii.

Aurel G. Vlad m. p. Vaier Moldovm m. p.
st. în drept. st. în drept.

loan Scurtu m. p. Aurel Ciaio m. p.
st. in fii. st. in drept.

Pentru tinerimea din Viena:

Drd. Alecsandru Vajda-Voevod m. p., 
Drd. TU Liviu Tilea m. p., 
Când. agr. Paul Bogdan m. p.

NECROLOG. Jalnioul învățător Vasile 
Bărbat, încunosoiințâză ou inimă înfrântă de 
durere pe toți amicii și cunosouții, oă soția 
sa Tațiana Bărbat Dăso. Dogariu a răposat 
în Domnul MercurI în 28 Februarie st. v. 
a. c. la 10 6re diminâța după un morb în
delungat, împărtășită fiind ou sf. taine, în 
al 32-lea an al etății și în al 10-lea al că
sătoriei sale. — Rămășițele pământesol ale 
soumpei răposate s’au îmotmântat în l-a 
Martie v. o. în Oimiteriul 6f. biseriol rom. 
gr. or. din Marooș oomitatul Treiscaune. 
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine-ou- 
vântată !

Bacifaleu, 4 Martie 1896. Vasile Bărbat 
oa soț, Valeria și Viotor oa fii.

Adunarea Asociațiunei meseriașilor 
români din Brașov.

Dumineca treontă s’a ținut în sala de 
desemn a șoolelor române din loc aduna
rea generală a Asociațiunei pentru spriji
nirea învățăceilor și sodalilor români me
seriași.

Adunarea era să se încâpă la 2 ore 
p. m., a trebuit însă să așteptăm pănă 
aprope la 3 ore, oăcl o parte însemnată 
din membri nu se adunaseră la timp, așa 
că mulțl dintre oei ce eram de față ni-am 
și perdut răbdarea de a-i mai aștepta.

In fine totuși s’au adunat. Ne-am bu
curat de presența lor, căci deși târziu, dâr 
totuși și-au făcut o datorință, pe oând 
mulțl alții, cari ar fi chiămațî să se inte
reseze mai altfel de sortea meseriașilor 
noștri și a căușelor românesol în genere, 
nu și-au arătat oinstita față.

Printre oei ce dela înoeput s’au pre- 
sentat la adunare amintesc în special pe 
veteranul protopop loan Petrie, pe venera
bilul luptător Axentie Severn etc., al căror 
esemplu eu îl pun în vederea celor 
tineri.

Președintele Asociațiunei, d-1 Nicolau 
1 etra-Petrescu, deschise adunarea pnntr’o 
vorbire mai lungă, în care își esprima în
tre altele buouna, oă în decursul anului 
treout Asociațiunea a făcut un pas înainte; 
numărul elevilor aședațl aici la meserii s’â 
urcat la o cifră, la oare n’a mai fost pănă 
acum. Esprima mulțumită și reounosoință 
binefăcătorilor acestei AsooiațiunI, după 
oarl închise adunarea între urările de să 
trăesoă44 ale oeior presențl.

Urma raportul comitetului și al oassei, 
cetit prin d-1 secretar Arsenie Vlaicu. In 
raportul comitetului se constată, că numă
rul aotelor resolvate în cea mai mare parte 
prin d-1 președinte Petrescu se uroă la în- 
sămnata sumă de 150, oeea ce a pretins 
multă munoă din partea d-lui președinte, 
sub a căruia îngrijire stau atâția elevi me
seriași români aflători în orașul nostru.

tote părțile decorațiuni, avansament și alte 
onoruri.

MânedI se audiau bubuituri de tunuri, 
din depărtare; în tabăra și tranșeele insur
genților se observa o mișcare neîndatinată, 
care prevestea o luptă în jurul cetății.

Un asalt, întreprins de o parte a gar- 
nisdnei, sub conducerea colonelului Blom
berg, constatase în fine, că insurgenții, an
gajați într’o luptă de mai multe dile, se 
vădură la urma urmelor constrînși, a ridica 
blocarea Timișorei și a se împrăscia în mare 
disordine, spre Arad, Lugoș și Șiria, unde 
însă — precum să scie — partea cea mai 
însemnată de resculațl depusese armele, în 
mânele armatei aliate.

La 9 August, după 107 dile grele și 
fatale, pentru prima dată se deschiseră por
țile Timișorei.

Tocmai la o lună după acestă întâm
plare memorabilă la 9 Septemvre, murise 
eroicul apărător al Timișorei, locot. mareșal 
campestru, baronul Rucavina, care promi
sese decorarea și recunoscința prea înaltă 
lui IacobicI și colegilor săi dela 9 August.

într’adevăr decorațiunile se și distri- 

buiseră, deși abia în luna lui Maiu 1850, 
der cum și cui?

Intre numele decoraților aflăm pe că
pitanul BabicI decorat cu ordinul coronei 
de fer, clasa III, apoi cu crucea pentru me
rite militare, și — aflându-se tocmai pe 
atuncia armata rusescă în jurul Timișorei 
— se mai decora și cu ordinul rusesc al 
sftei Anna. Apoi se mai decorară dintre 
subofițeri și grănițerl, sergentul, caporalul 
și 3 grănițerl cu medalia de aur, eră 15 
grănițerl cu medalia de argint. De locote
nentul IacobicI, conducătorul întreprinderii 
d’atuncia, nu era nici vorbă.

Generalul de brigadă, PopovicI, care 
era însărcinat cu distribuirea medaliilor, se 
adresă cătră sergentele Balac cu între
barea :

— „Deră să-mi spunl, cu care oca- 
siune ai câștigat D-Ta acestă medaliă?14

— „Am câștigat’o la Timișora cu oca- 
siunea unei eruperl din cetate când am 
luat două tunuri cu munițiune cu tot și cu 
tunarii lor și am făcut mulțl prisonierl — 
sub conducerea d-lui locotenent IacobicI. 
Stau însă la îndoiâlă: se primesc decora- 
țiunea ori ba, deorece conducătorul nostru, 

căruia avem să-i mulțămim aceste semne 
de onore, nu se află între cei decorați!14

— „Este adevărat, d-le locotenent; ce 
dice sergentul?11 — întreba generalul pe 
IacobicI, care se află în rendul trupelor 
presente.

— „Cu permisiune, d-le general, eu 
cfed, că răspunsul la acăstă întrebare se 
cuvine în prima liniă domnului major Vai- 
man și căpitanului BabicI, cari au fost mar
tori oculari și competențl a judeca despre 
întreprinderea de sub întrebare14.

— „Da, da14, — mărturisiră ambii ofi
țeri. într’adevăr a fost d-1 IacobicI coman
dantul trupei de acțiune la cucerirea tro
feelor. Nu seim, cum să ne esplicăm uitarea 
D-sale din lista decoraților14.

— „Dâcă e așa, apoi voii renoi pro
punerea la forurile competente, fi-ți deră 
liniștiți, d-le IacobicI și voi, bravilor gră
nițerl11 — dise generalul.

Și într’adevăr, în urmarea nouei re- 
lațiunl a d-lui general se sulevâ de nou 
amintirea întemplărei din cestiune, și abia 
în diua anului nou 1851 sosi, drept cadou 
prețios, diploma însoțită de ordinul coronei 
de fer clasa III, cu decorațiunea de resbel, 

în semn de recunoscință și mulțămire pen
tru bravura dovedită de IacobicI pe r.âm- 
pul de răsboiu.

In urmarea statutelor acestui ordin 
mai câștigase locot. IacobicI ridicarea în 
statul de cavaler pentru sine și pentru ur
mătorii săi; — eră representanța orașului 
Timișora îl alese, la 18 Ianuarie 1853, cu 
unanimitate de voturi, de cetățen onorar 
al acestei urbe libere regesc!... D-1 IacobicI 
a trăit pănă anul trecut ca major în pen
siune, la Caransebeș; s’a născut la 18 Au
gust 1822, și afară de părul cărunt, nu arăta 
nimic la față său statura sa de ținută mi
litară, că l’ar apăsa ațâți ani, pe lângă tote 
că a mai luat parte și la resboiele din 1859 
și 1866.

Figura lui sămăna prea bine cu a 
unui stejar sănătos și puternic, eră „din 
stejar — stejar răsare!14 ’Mi veni aminte 
acesta dicală românescă, cugetând la fiul 
său Ignatiu, major c. r. la regimentul de 
infanteria Nr. 50 a cărui drapel portă me
dalia de aur cu inscripția pe lăturea întorsă: 
„Virtus Pomana rediviva“ er pe cealaltă: 
„Fur standhaftes Ausharren in der Treue zu 
Kaiser und Vaterland*.
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In anul trecut au fost aședațl aici la 
diferite meserii 90 de ucenici români față de 
79 în anul trecut. Anume s’au aședat: 15 
papucari. 6 oismarl, 3 zidari, 9 măsarî, 7 
lemnari, 5 oojocarl, 8 oroitorl, 2 mașiniștl, 
9 lăcătuși, 2 faur’, 3 măcelari, 2 strefari,
2 văpsitorl, 3 băcani, 3 tipografi, 1 tiniohi- 
giu și 10 diferite alte meserii. Un număr 
așa mare de ucenici meseriași români nu 
s’au mai așezat în Brașov într’un singur 
an niol-odată, de când esistă acâstă vechiă 
Asociatiune a meseriașilor noștri.

Calfe s’au eliberat în anul treout 56 
față de 55 din anul de mai înainte, anume: 
9 papucarl, 11 oismarl, 3 zidari, 5 măsarî,
3 lemnari, 3 oojooarl, 5 croitori, 3 lăoă- 
tușl, 5 fauri, 2 măcelari, 1 strefar, 1 bă
can, 1 architect, 1 postovar, 1 perier, 1 
organist, 1 rotar.

Cu cât mai mult se sporesae însă nu
mărul ucenicilor, cu atât se sporesc și 
cheltuelile Asociațiunei cu întreținerea lor, 
oăcl cea mai mare parte a ucenioilor sunt 
din părinți săraci, cari sunt avisațl la aju
torul altora.

Asociațiunea a plătit pentru învăță
ceii meseriași săraci taxele de școlă în 
sumă de 200 fi., la 72 dintre ei li-s’au îm
părțit îmbrăcăminte de ârnă în cinste, pen
tru cei mai mulțl dintre ei s’a plătit spă
latul eto.

Tote aceste costă cheltuell mari, pe 
cari Asooiațiunea nu le-ar fi putut suporta, 
deoă n’ar fi primit și ore-oarl donațiunl 
marinimose. Anume societatea „Transilva
nia'1 a continuat și în anul acesta cu aju
torul său, din cari s’au dat stipendii la 
20 uoenicl, er unuia 'i s’a dat „bursa 
Adrian11. De-asemenea institutul „Albina* 
din Sibiiu a votat și în anul trecut un aju
tor de 200 fi. pentru Asooiațiune. Aduna
rea amândurora li-a esprimat mulțămită 
protocolară. De asemenea a esprimat mul
țămită și comitetului bisericei S.-lui Nioo- 
lae din loo, care ajutoră Asociațiunea cu 
100 fi. la an.

Spesele cu sodalii și elevii se urcă la 
1800 fl. la an, plus alte 580 fi. ca sti
pendii.

Fondul prop) iu al Asooiațiunei la finea 
anului trecut era de 4741 fi. 70 or. — a 
crescut cu 80 fi. 30 cr. în deoursul anului. 
Fondul Stroescu: 44.700 lei (minus 62 fi. 
17 or.), — a orescut în cursul anul cu 1000 
lei (minus 62 fi. 17 cr.) Fondul-tfiar la finea 
anului: 15 300 lei (minus 34 fi. 91 or.), — 
crescerea: 369 fi. 88 cr.

In budgetul anului 1896 sunt socotite 
venitele și cheltuelile fondului propria al 
Asociațiunei ou 700 fi., er al Fondului 
Stroesou 1100 fi.

Afară de aoestea, societatea tinerilor 
sodalî, care stă sub scutul aoestei Asoeia- 
țiunl, are un fond de 962 fi. 42 cr.

După cetirea acestor raporturi prin 
d-1 secretar, oomisia însărciuată ou revede
rea socotelilor pe anul 1895, raporteză prin 

d-1 Gr. Maior, oă soootelile s’au aflat în 
regulă și în consonanță cu dooumentele.

Pentru serbarea jubileului de 25 ani 
ai esistenței Asociațiunei, s’a însăroinat bi
roul cu facerea unui proiect.

Propunerea făoută de d-11. Săbădeanu 
ca se se aboneze pentru societate o fdiă de 
speoialitate pen.tru industriași și oomer- 
ciunțl, fiă chiar germană, deoă nu se pdte 
să avem una românesoă, s’a primit una
nim ou adausul, că oomitetul pănă la adu
narea jubilară a Asociațiunei să lucreze un 
proiect asupra modului, cum s’ar pute faoe 
să reapară fdia „Meseriașul Româu“, pen
tru a căruia subvenționare este înființat 
fondul-<jiar al ferioitului Stroescu.

Printre membrii noi ai Asociațiunei 
s’a însoris ou ooasiunea acâsta și d-1 Axente 
Severu, pe oare adunarea l’a introdus între 
membrii săi cu urări de „să trăesoă“.

Președintele a înohis adunarea oătră 
orele 5 p. m. între aolamănle membrilor 
present!.

Raportorul.

Bine s’a purtat.
Deșiu, Martie 1896.

Stimate D-le Redactor! Vin să vă ra
portez despre un cas, care s’a petrecut 
înaintea ochilor mei, la gara de aci, și 
care pdte servi oa esemplu fiă-cărui Ro
mân, cum are el să se porte față cu func
ționarii publici maghiari, când aceștia se 
încercă a-1 brusca și șicana.

Sunt aprope două săptămâni, când în- 
tr’o dup’amedă steteam la gara de aci și 
așteptam pe un cunoscut, care avea să so- 
sâscă cu trenul de cătră Bistriță. Se adu
nase la gară din întâmplare un public mai 
număros, decât de altă-dată, și între mul
țime observai și pe un domn, care se plimba 
lângă șine alăturea cu o țărancă română 
bătrână, pe care o ținea de braț. După 
cum aflai mai târdiu domnul acela fusese 
G. N. din Năsăud, care stetuse câțl-va ani 
în serviciul statului, acum însă, mulțămită 
prigonirilor de cari se bucură aprope toți 
funcționari români, trebui să-și părăsesoă 
și postul și patria, și sta acum să plece în 
străinătate, pentru de a-șl crea acolo un 
mod de esistință. Matrona română îmbră
cată în haine țărănescl, cu care se plimba 
G. N. și pe care acesta părea că o mân
gâia pentru despărțirea lungă, a fost mama 
lui, o femeiă vrednică din Năsăud.

Gând etă că sosesce trenul. Pasagerii 
se coboră, alții se urcă, eu însă cu o pri
vire repede mă convinsei, că cunoscutul, 
pe care-1 așteptasem, nu era între aceia 
(a doua cli îmi spuse, că s’a întârdiat dela 
tren); deci continual a privi pe cei doi 
omeni ai mei, cari neconturbați se plimbau 
încetinel vorbindu-șl și șoptindu-șl multe. 
De-odată însă se pare, că lui G. N. îi veni 
în minte că el are să plece și mai departe, 
er trenul nu stă decât numai vr’o 20—30 
minute. Uitându-se împrejur vădu în de

părtare numai de doi pași dela sine un 
funcționar dela gară (în care eu numai de
cât cunoscui pe șeful gărei), salută și ’1 în
trebă respectuos în limba română:

— „Domnule, să aveți bunătatea am 
spune, decă mai am timp să scot bilet și 
nu mă întârdiu".

îmi încordai atențiunea ca să văd ce-i 
va răspunde șeful gărei. Se întâmplă cum 
am presupus. Șeful gărei aruncă o privire 
de dispreț asupra lui G. N. și asupra mu
mei sale și-i dise apoi în ton brusc:

— „Nu-țl sunt eu servitor, mergi la 
tărabă și-ți scdte bilet dâcă-țl trebue“.

Clocotea sângele în mine. Dâr Româ
nul meu încă răspunse cum se cade. în
cruntând din ochi, îi dise cu totă demni
tatea funcționarului maghiar:

— „Domnule, eu te-am rugat în ton 
cinstit să-mi dai o deslușire, domnia ta așa 
mă bruschezl? — Când te-am vădut, după 
distincțiunea ce porțl, am credut că am de 
lucru cu șeful gărei, acum însă după pur
tarea ce-o dovedescl față cu mine, văd că 
ești cu mult mai puțin, pote un păzitor de 
cocii (vagon)u.

Cu acestea Românul meu îi întorse 
spatele, luă pe mamă-sa din nou de sub- 
suoră și plecă din nou încet de-alungul 
șinelor.

Stăm să-mi ies din piele de bucuriă, 
că Românul meu se purtase atât de reso- 
lut și bărbătesce. Șeful se uită mai întâi 
cu furiă în urma lui, de-odată însă tresări 
și cu pași repeal merse înlăuntru în can
celaria sa. Mă uitai la orologiu și vădând, 
că nu mai sunt decât 4 minute pănă la 
plecarea trenului, voiam acum să pășesc 
eu spre d-1 G. N. și să-l fac atent ca să-și 
scdtă bilet, dâcă nu voesce să se întârcjie. 
Der ce să vedl? In momentul acela apare 
din nou șeful gărei, merge spre G. N. și 
spre mamă-sa, îi salută pe aceștia cu res
pect și apoi îi dice lui G. N. în ton cu
viincios :

— „Domnule, dâcă voiesci să scoți 
bilet, poftim, căci nu mai ai timp decât 
3 minute1'.

Stăm uimit de ceea ce se întâmplase. 
Se vede, că șeful gărei sâu că a recunos
cut în sine că s’a purtat făr’ de nici o 
causă necuviincios, sâu că i-a impus într’a- 
tâta ținuta Românulni încât s’a vădut în
demnat să-și repareze greșela. Cum am clis, 
stătui uimit; G. N. fără a dice o vorbă 
lăsa pe mamă-sa de mână, pleca la tărabă, 
îșl scose bilet. De abia apuca să bage res
tul banilor în buzunar și se și audi signa
lul de plecare. Atunci el alerga la mamă- 
sa, care plângea, îi săruta mâna, se urca 
în cupeu, și trenul pleca...

Privii lung în urma trenului și mă 
gândiam după tote câte le-am vădut, că 
așa ar trebui să se porte fiă-care Român 
față cu funcționarii maghiari, căci numai 
în modul acest bărbătesc și energic le pote 
acestora impune și le pote stdrce respec
tul cuvenit. Mogoșmor danul.

Ceva despre lucrul manual.
Gherla, Martie 1896.

D-le Redactor! In nr. 44 din Dumi
neca dela 8 Martie n. c. al prețuitului <jiar! 
ce redigiațl, s’a publicat un articulaș în
titulat „Lucrul manual* în care se ridică 
plângeri, că învățătorii neamului nostru 
atât în școlă, cât și afară de școlă sunt 
acjl nepăsători față de lucrul de mână, 
atât de necesar poporului nostru, din care 
ar pute trage mult folos, mai cu semă în 
timpul de tdmnă și iârnă, după ce ispră- 
veșce cu cele economice.

Acesta e trist, căci mulțl dintre 
dmenii noștri sermanl, ocupându-se cu 
acest ram de industria, nu număr, că ar 
pute câștiga un isvor bunișor de-a pute 
trăi, dâr s’ar afla mai mult tot acasă între 
ai săi și n’ar fi silit vrând-nevrend a pierde 
timpul cu luleaua în gură prin vecini, sâu 
chiar prin cârciume pe la Jidani, unde pe 
lângă ascultarea unor minciuni nedrebnice, 
spesâză și ultimul crucer câștigat pote cu 
nișce ouă dela găinele, pe cari economa 
bună le păstrâză, ca să aibă un isvoraș de 
venit pentru cele de lipsă pe sâma casei.

Față cu cele cjise însă în acel articul, 
Vă rog dațl-mi voiă să fac și eu în colo
nele veteranei „Gazete11 câte-va observări.

E adevărat, că prin stăruința mult 
meritatului și neobositului bărbat de școlă, 
d-1 Vas. Gr. Borgovan, ca profesor prim, 
în 1878 s’a introdus aici în institutul pre- 
parandial din Gherla cusutul și împletitul 
unor obiecte din papură, pe cari le pro
punea răposatul învățător. P. Grama din 
Sântejude, însă mare trecere nu aveau, de- 
drece se lucrau numai după calapodul ochiu
lui și așa pe lângă totă bunăvoința lucră
torului nu se putâ lucra perfect, mai ales 
fiind-că lucram și cu ace grdse de lemn.

In 1884, observând d-1 profesor Vas. 
Gr. Borgovan, acum profesor în BucurescI, 
că P. Grama nu mai voesce a continua 
predarea acestui ram industrial elevilor 
preparandiali, căci avea un salar de tot 
bagetel, și anume numai de 50 fi. la an, 
pentru cari nu putâ veni în totă săptămâna 
și pe ori-ce timp din Sântejude pănă la 
Gherla, — o cale de vre-o 15 chilometri, 
m’a luat pe mine de mână vrend-nevrend, 
— eram în etate de peste 40 ani — și 
m’a dat în sâmă lui Grama să mă in- 
strueze.

M’am pus pe lucru. Cea dintâiu corfă 
împletită de mine din papură era curată 
comediă și încă atât de ridiculă, încât era 
să-mi pierd tot curagiul de nu-mi aduceam 
aminte de furnică cu bățul. Am început 
altă corfă și am vătjut cu bucuriă, oă 
merge mult mai bine.

Acum am învins primele greutăți, 
cugetam în mine. Nu-mi rămânea decât să 
mă esercitez singur și pe-acasă. Trei dile 
conținu am lucrat cu toții în preparandiă, 
căci ne pregăteam a espeda lucruri de 
mână la esposiția din Budapesta, unde pre-

Luntrașui cel bogat.
E om bogat Iacob luntrașul, are mo

șie bună, are vite frumose și are copiii 
harnici, ca nimeni la noi în sat. Dor nu 
a fost el tot bogat, ba-’ml aduc bine 
aminte de amu-s nu sciu bine 18 ori doră 
20 de ani, când s’a însurat, că omenii din 
sat n’aveau ce vorbi decât de el și de 
Todosia lui, cari erau unul mai sărac de
cât altul. Amândoi se luase mai ca din 
drum; amândoi erau copiii nimărui, pe 
amândoi nu-i băga nime nici într’o sâmă, 
oă omul sărac e al doilea drac, nime nu 
se laudă cu el.

Dâr acjl? Oh, adl tot satul se laudă, 
unul că e neam cu badea Iacob, altul că-i 
neam cu lelea Todosia. Așa-i în lume:

Când îs în bine
Toți îs lângă mine,
Când sunt în rău 
Remân singur eu.

Adecă lucrul a fost așa, că Todosia 
fusese fata luntrașului celui bătrân, a lui 
Avram luntrașul, er Iacob a fost feciorul 
lui Todoru Pascului. Tatăl Todosiei era 
luntraș și pescar, 6r tatăl lui Iacob fu sin

gurul vânător în totă comuna. Ce agoni
sită se adauge pe lângă casa pescarului și 
pe lângă a pușcașului, n’am să vă spun, 
că scițl destul de bine, că casele cele mai 
harămite și mai descoperite sunt mai mult 
ale lor.

De unde vine, de pescarii și pușcașii 
n’au nimic, numai Dumnedeu scie. Poves
tea spune, că odată — de mult — când 
s’a coborit mai întâifi sărăcia în lume a 
dat de un plugar, care ara cu plugul cu 
4 boi.

— Bună diua plugarule!
— Să trăescl, cea surilă!
— Dâr rogu-te ce faci?
— Dor vecii, că ar — ho borean!
— Ei, stai o leacă de vorbă cu 

mine, să răsufle o leacă și boii...
— N’am vreme, vor răsufla minte- 

nașî, dâcă gat ogorul.
— Și ce-i face cu ogorul?
— Ce se fac ? l’oifi. sămăna.
— Și apoi ?
— Ce și apoi ? Decă a vrâ Dumne

zeu a răsări, âr la ceea vâră voiă secera 
și mi-oi umplea hambarele de grâu, să 
avem ce mânca!

— Rămas bun plugarule, nu ești de 
mine; mă duc eu, dor voift afla omeni de 
firea mea.

Din minuta aceea sărăcia fuge de plu
garul harnic, ca dracul de tămâie.

Și cântec a eșit:
Cine mână plugul bine
Și de bea, îi mai rămâne;
Cine mână plugul rău
Trece p’ângă făgădău
Și dice că vinu-i rău,
Că n’are bani în jășcău.

Mergând sărăcia așa tândălind, dă cu 
ochii de un om mergând pe câmp cu 2 
câni legați după el și cu o pușcă 'n spate. 
Aha! îșl gândi sărăcia; ăstai pușcașul, der 
de ni-om putâ întovărăși la olaltă!

— Noroc pușcașule!
— Mulțămesc Dumitale.
— Ai mare grabă, n’ai pute sta o 

leacă de vorbă cu mine?
— Ba putâ, că cea grabă mare n’am, 

că nu am dat nici de o urmă de epure; 
pănă se dau de una, noi putem povesti.

— Și ce-i face dumniata de-i da de 
urma epurelui.

— Ce se fac; mi-ol slobodi cânii 

după el, ei mi l’or aduce în apropiare și- 
poc! odată-1 pușc și-l duc acasă și-l frig, 
de mă satur cu copilași cu tot.

fista-i de mine cugeta sărăcia, și 
de atunci stă lipită de pușcaș, ca scaiul 
de die.

Mergând sărăcia așa pe cele câmpuri, 
povestind cu pușcașul și ocolind pe plu
gari, dau de o vale. Acolo sta un om pus 
cu o rudă-’n mână.

— Ce faci acolo bade? întrebă să
răcia.

— Pst! nu vorbi așa tare, că doră 
vedl, că pescuesc.

— Așa? adecă d-ta ești pescar?
— Pescar,... dâr grăesce mai încet, că 

de scapă mrena din unghiță, te dau 
dracului.

— Și ce vrâi cu mrena?
— Ce să vreau? O duc acasă, o pun 

în ola cea cu borș la foc și mă dspăt din 
ea ca un popă, mintenașl!

Aha! cugetă sărăcia; ăsta încă-i de 
mine!

Și din minuta aceea sărăcia-i prietina 
cea mai bună a pescarilor ca și a pușca
șilor. La ei nu se mai ajung.în veci doue 
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parandia nostră era deja prin direcțiune in
sinuată, că va trimite lucruri de mână. Intre 
obiectele trimise la esposițiă era și un șter
gar oval al meu. Bucuria mea a fost mare, 
preparandia dela acea esposițiă a câștigat 
o diplomă de ondre.

La anul, abcjicend Grama, Ven. consis- 
tor.din Gherla, la recomandarea d-lui V. Gr. 
Borgovan, m’a numit pe mine în acest post 
tot numai pe lângă 50 fl., dedrece din fondul 
preparandiei nu se putea da un salar mai bun. 
M’am pus pe lucru și studiat în ramul acesta, 
căutând tdte mijlocele pentru de-a perfec
ționa industria domestică. In locul acelor de 
lemn am aflat mai potrivite acele de metal, 
cu cari se putea cose mai fin. Mi-am format 
cu mâna propriă calapodurl pentru tot 
soiul de corfe împletite și cusute, ba pănă 
și pregătirea de coșnițe după sistemul lui 
Gondocs, cari coșnițe sunt mai nimerite 
făcute în patru dungi, având formă pira
midală.

Vădend elevii preparandiall, că putem 
face din (fi în di lucruri, mai frumose lucrau 
pe întrecute, așa că în 1889 am participat 
cu 14 bucăți mici diferite, numai din pa
pură, la esposițiă internațională, ce s’a 
ținut atunci în Viena.

Cumcă la esposițiă din Viena lucrurile 
nostre au fost admirate și singure în felul 
•acesta, s’a putut vede de-acolo, că tote 
obiectele, la cerere, s’au vândut cu prețuri 
mari și prepărăndia nostra pe lângă di
ploma de mare onore, a câștigat și premiul 
prim de 10 galbeni imperiali, cu care sumă 
s’a pus temelia unei fundațiunl pentru pre- 
miarea "celor mai buni elevi din studiul 
industriei domestice.

Afară de acest lucru, am introdus în 
preparandia și împletitul scaunelor și di
vanelor cu papură, atât ședutul, cât și spa
tele în diferite figuri ge cari elevii singuri 
le pregătesc și din lemn, ba am introdus 
și împletitul acestora cu trestiă de mare, 
care încă se ține de un ram al industriei 
domestice.

Am avut și eu onore de-a vedâ opul 
prim al d-lui Moian, așa numit „Lucrul 
manual educativ1*, care după părerea mea 
nu e destul de complet, de-orece din el 
lipsesce împletitul cu trestiă, erbă de mare 
confecționarea bețelor etc.

„A mă lăuda nu voiu, că nu-mi este 
•de folos“, însă am publicat chiar în colo
nele acestui 4iar ținerea de cursuri din 
acâstă industriă der, durere, puțini au par
ticipat, de unde se vede, că și pănă adl 
mulțl o desprețuesc.

In 1891 am mai publicat ținerea unui 
curs de industriă în Gherla, cugetând, că 
precum eu, ca bătrân mi-am însușit acestă 
lucrare, învățătorii tineri și-o vor pută 
însuși încă cu mai mare înlesnire. Chiar 
statul ave de mult dorința, ca prin învă
țătorii sătescl să se introducă în popor in
dustria de casă. Durere însă, că numai un 
învățător și un cantor s’a insinuat la cursul 
anunțat de mine.

Cu aceștia doi încă mi-așl fi făcut 
datorința, însă d-1 Simo Bela, atunci in
spectorul r. de școle în Turda, a voit a 
introduce fși acolo propunerea acestei in
dustrii, spre care scop a lăsat să se care 
câte-va cară de papură. Der deși a publicat 
concurs, nu s’a aflat nici un învățător pen
tru instruare. In fine audind de mine, m’a 
chemat oferendu-ml 3 fl. la di, locuință 
și reîntorcerea speselor de călătoria. M’am 
decis și am instruat 21 învățători din Turda 
și jur în localitățile șcâlei civile. La acest 
curs am invitat și pe cei doi insinuați ai 
mei, fiind-că d-1 inspector reg. a conces 
acesta, deorece între discipulii mei erau 
și 9 învățătorii români, — însă nu s’a pre- 
sentat nici unul dintre cei doi amintiți.

Totă predarea a ținut numai 21 dile, 
în care timp fiă-care a lucrat câte 2—3 
lucruri cu gust, cu cari în fine am arangiat 
o esposițiă în sala mare a institutului, față 
de care și-a esprimat cea mai mare îndes- 
tulire atât d-1 inspector reg. cât și publi
cul din loc și jur. Voință firmă și stăru
ință să fiă, căci tâte le putem învinge.

Din acestea se vede, că d-1 Moian nu 
este singurul, care se intereseză de-a se 
introduce lucrul de mână între poporul 
nostru sărman, de multe-orl chiar fără pane, 
ci mai sunt și alții, cari îl imitâză. Toți 
avem de-a dori o stare mai bună poporu
lui nostru și pe toți trebue să ne doră, 
când îl vedem lipsit și când el singur nu-șl 
pote ajuta.

Dintre elevii preparandiall eșițl de 
aici în aînul poporului mai mulțl au intro
dus și prin unele școle propunerea lucru
lui de mână, der erășl durere, că mulțl 
sunt chiămațl și puțini aleși. Multor învă
țători — fiind-că nu pricep în ce stă mân
dria adevărată a unui om — li-e chiar ru
șine a se ocupa mai cu de-adinsul cu acest 
lucru important; mai bucuros se ocupă cu 
alte lucruri vane și fără nici un scop.

Ar fi timpul suprem, ca în fiă-care 
preparandiă română să se îatroducă lucrul 
manual, decă nu în total, der măcar câte- 
un ram din cele multe; de esemplu pe 
unde cresc răchite frumose să se introducă 
acestea; în ținuturi mai aședate, unde cresce 
papură în abundanță, să-o folosâscă acesta; 
pe unde însă nu se află nici una dintre 
acestea, să se introducă împletiturile de 
paie, de nuiele, de trestie, cioplituri din 
lemn și altele, cari aduc ceva folos și nu 
trebue lăsate pe manile străinilor, căci cu 
atât e mai rău pentru poporul nostru dela 
sate.

Intr’o comună de pe Câmpiă, în Geaca, 
la dorința preotului am promis, că bucuros 
voiă înveța pe unii poporeni, ca apoi aceia 
să învețe pe ceilalți. On^re d-lui preot din 
Geaca, care a pus la cale acest lucru. Să 
nu lase ca papura cea fină și multă s’o 
care Toncenii pe nimica, din care fac un 
venit frumos. Ore nu ar pute rămână acest 
venit în punga poporenilor români din 
Geaca?

Ar fi de dorit și din partea Ven. Or- 
dinariate diecesane și a senatelor școlare 
să facă ca la conferirea stațiunilor învăță- 
torescl să fiă preferiți între egali cei cu 
mai bună cunosoință din industria de casă, 
în care cas de sigur încă din preparandiă 
s’ar interesa mai tare tinerii preparamfi de 
a-șl însuși cunoscințele de lipsă pe acest 
teren.

In timpul de față încă avem lucruri 
de mână din papură forte frumose în va- 
lore dela 20 cr. pănă la 2 fl. bucata, cu 
cari dâcă le-am duce la vre-o esposițiă din 
partea publicului străin numai laudă ar 
pută secera institutul nostru preparandial.

Dâcă voiă fi dorit de colegii mei în
vățători, cum și din partea altora, cărora 
le zace la inimă introducerea industriei de 
case între poporul român, bucuros și cu plă
cere voiă deschide și în anul acesta un curs 
de instruare în acestă privință, însă numai 
cu 1 Iulie, căci mai târdiu am alte ocu- 
pațiunl. Nici unul să nu aibă temă, că doră 
ar fi vre-un lucru așa greu; numai voință 
firmă să fiă și atunci eu asigures pe fiă-care, 
că mult în 30 cțile pr<a deplin îșl p6te însuși 
acestă cunoștință.

I. Boeriu, 
învăț.

Câte-va cuvinte despre Reumatism.
„Hic salvus erit qui perseveraverit“. 
(Numai cine stăruesce se pote mântui).

(Fine).

Se mai pot întrebuința cu bun 
folos la vindecarea reumatismului, 
frunte prospete de urzici (urtica dioica), 
cu cari, legate la olaltă în formă de 
mătură, se se bată locurile atinse 
de reumatism de trei-orî pe 4i câte 
5 minute. Asemenea se pot lua ră
dăcini de cicore (cichoreum), cari 
sunt a se curăți bine de păment, a 
se spăla și pe urmă a se tăia mă
runt, a se pune într’o sticlă, peste 
care să se torne spirt bun rafinat 
pănă se âmple; să se astupe apoi 
bine și să se pună la un loc călduț, 
două seu patru (țile; după aceea să se 
frece de două ori pe 4i cu acel spirt 
partea atinsă de reumatism.

Se va face o bae la piciăre cu 
pae de oves, care se prepară ast-fel: 
se pun într’o căldare pae de oves 
și se fierb ca o jumătate de ără, 
după aceea să lase să recescă, așa 
ca se fiă cam de 26—27 grade, în 
urmă bolnavul va băga piciărele acolo 
și va sta în bae cam 25—30 minute.

Asemenea se mai ÎDtrebuințeză 
cu mare folos băile de tescovină de 
malț (orzul din care s’a făcut berea) 
fiind bine cald, se bagă piciorele în- 
lăuntru și se țin 20—30 de minute. 

In loc de malț de orz, neputendu-se 
găsi se pote întrebuința asemenea 
cu folos baia de tescovină de stru
guri, făcută în același mod, ca cea 
de orz. Asemenea este forte folosi- 
tăre baia cu coda calului (Equisetum. 
arvense), care se pune într’un vas 
mare, cum ar fi o căldare seu și 
alt vas și se bagă piciorele acolo 
timp de 20—30 minute; cantitatea 
de flori de căda calului trebue să fiă 
cam de 300—400 de grame.

Aci vom mai arăta o altă me
todă de a alina durerile reumatis
male și anume: Se se fierbă bine 
semență de bumbac seu în lipsă de 
acesta se se ia orz (horbeum) dela 
5 pănă la 10 kilograme, se străcoră 
apa, se întinde orzul bine pe o cârpă 
și se acopere cu o altă cârpă sub
țire, se pune pe corpul bolnavului, 
se acopere bine și după ce asudă, 
se schimbă îmbrăcămintea și... er 
se acopere bine să nu răcăscă.

Asemenea să se ia la fiă-care 
două seri înainte de culcare câte 
4ece picături de oleiu de enupere 
(semență de brad) într’un pahar cu 
apă și cu zahar.

Se întâmplă de multe-orl, ca din 
causa reumatismului se umflă ge
nunchii seu încheeturile manilor, fiind 
împreunate cu nisce dureri fbrte mari, 
pentru acesta este f6rte folositor a 
se întrebuipța următorul mijloc;

Să se ia un caer de cânepă, se 
se ude în rachiu de drojdii, să se 
stărcă bine și în urmă se se întindă 
pe tâtă partea umflată și durerăsă, 
avend grosimea unui deget, după 
aceea se va presăra pe deasupra re- 
șină albă bine prăfuită de grosimea 
unei muchi de cuțit; seva pune așa 
rece peste partea umflată, legându-se 
bine cu o cârpă; partea bolnavă va 
sta așa legată și numai după trei 
cțile se va deslega și se va face din 
nou tot asemenea pănă va peri de 
tot umflătura.

Să se acopere partea atinsă da 
reumatism cu o compresă, care se 
face ast-fel: se ia un cearșaf (lepedeu) 
se pune să fiarbă apă, în care să se 
pună pae de ovăs, fibre de fen și 
brad; în urmă se înmoie cearșaful 
în apa, se înfășură apoi peste corp 
și bolnavul se așe4& în pat îuvălin- 
du-se bine.

Asemenea să se ia dela farmâ- 
ciă pilule gătite astfel: Praf de ex
tract de aconit, Kermes mineral din 
fiă-care câte 0.25 centigrame; Mer
cur Hahneman 0.10 centigrame. Praf 
de gumi amoniacal, praf de gaiac, 
praf de scamonea, din fiă-care câte 
5 grame. Praf de aloes (sabur), ex
tract rubarba (revent) din fiă-care 
câte 2 grame. Praf de foi de digi-

iou două; când au fărină — le lipsesce slă
nina; când tocmesc coperișul dela casă,— 
se urnesce vr’un părete. Er copiii pescari
lor și ai pușcașilor nu se mai cârtă în veci 
pentru moșiă, de obiceiă gată tata lor mo
șia pănă nu închide ochii. Pușcașii și pes
carii nu fac testament, nici nu se ia in
ventar după ei.

Așa fu și cu tata lui Iacob, copii 
.avea o droie, pușcă, avea cu două țevi, 
:avea și un ogar, der nici tu vacă cu lapte, 
mici tu car cu boi, nici bareml o holdiță 
cât de mică ; casa singură sta pe grădina 
desgrădită, ca o ciupercă viermănosă în 
•mijlocul câmpului.

Deci Iacob îndată ce se apuca de era 
de vre-o 10 ani, sătul de fome și de golă- 
>tate se băga slugă mai întâii! la gâscele 
preotesii, apoi la mieii curatorului, după 
.aceea la vițeii primarului, pănă se tredi 
mare cât omenii, de-1 luară cătană. Sim
bria, ce biată ar fi fost să o capete, o sco
tea tată-s’o cel harnic cu țirăita, așa că 
Iacob numai cu hăinieelele se tredia. Ba, 
pănă fu 3 ani de dile la cătăniă, harnicul 
de tată-s’o îi purta și hainele, de nu afla 
mici sdrențe din ele, când se întorse din 

cătane. Nu-i vorbă, frații lui Iacob încă 
pățiră ca și el; care cum se sburăturea se 
prindea de slugit; der slugitul era isvor 
de câștig pentru pușcașul, încât el putea 
umbla cu pușca fără de a-se gândi la mă
măligă, scia el bine că fărină de mămă
ligă capătă dela stăpânii copiilor. E bine 
și cu copil mulțl, se gândea el, după ce-i 
împrăsciâ pe toți la slugit.

Apoi Todosia, fata luntrașului, încă 
nu era mai bogată de cât Iacob. Și nu 
putea fi mai bogată, că luntrașul era un 
om numai ca el. Totă diulica sta cu pipa 
’n dinți. De trecea pe vre-un străin, că
păta 2 creițarl, când avea 4 creițarl cum
păra un pachet de tăbac, când se întâmpla 
să adune chiar o pițulă, atunci trimitea 
fuga pe Todosia pănă ’n sat după o lâcă 
de vinars. Decă elicea Todosia: dâr ce băi 
atâta, tată? El răspundea clătind din cap: 
Bău, de necăjit, draga tatii; îmi pare rău 
după mă-ta. De se întâmpla să-l întrebe: 
Tată, de ce pipezi atâta? El răspundea ca 
un filosof: Afum lumea, draga tatii, că-i 
plină de păcate.

Stând tot de pipă și de vinars, nu 
i-se mai adăugau două pe două, ba de mul

te-orl și de mâncare trăiau tare cu subți
relul, cu tote că plată avea bună, că dela 
fiă-care fum dela noi din sat avea câte o 
mierță de ciucalăi pentru-că trecea cu lun
trea pe ămenl să-și aducă slatină, că sla- 
tina-i dincolo de Someș.

Cucuruzul acela, ce-i drept, îi drept, 
nu-1 prăda, trăia din el și mai îmbrăca cea 
fată dăr să adune el ceva cu alt lucru — 
feri Domne.

Adecă, ce să cjic, când nu-i era lene 
și nu avea creițarl fie tăbac și de vinars, 
atunci lua prașca ori mreaja și se punea la 
pescuit. De prindea puțin da fetei să fiârbă 
și se mânca pescele; de prinde pesce fru
mos îl vindea numai decât și hai la vi
nars și tăbac.

Așa o mână el pănă era Todosia cam 
de 18 ani. Atunci căcju la pat și boli o 
veră ’ntregă. Todosia trebuia să grijescă 
și de el și să porte și luntrea, că de nu îi 
scoteau din casă, că casa era sătâscă, fă
cută anume pentru luntraș. Cât ținu vara, 
fu cum fu, der tomna, când cad ploile cele 
reci și se umflă Someșul, atunci numai cu 
punerea capului putea biata Todosiă purta 

luntrea, că ori cum, dâr într’o muere tot 
nu-i putere ca într’un bărbat.

Atunci nimeri din cătane Iacobul 
pușcașului și din ceea-’n ceea numai se 
tredi Todosia cu bărbat și Iacob cu muere. 
Bătrânul mai boli cât boli apoi se duse 
unde-’s cei mai mulțl și rămase Iacob lun
traș, trăi în casa satului cu Todosia și 
erau fericiți, deși nu aveau nimic, der 
ohiar nimic de-cât brațele cele vânjose. 
Din cucuruzul ce-1 căpătase din sat, puțin 
mai era; mai tot s’a dus cu boia și cu 
îngroparea bătrânului.

Der ei nu erau năcăjiți, ci gândeai, 
că totă lumea-i a lor, atât erau de fericiți. 
Iacob purta luntrea și creițarii ce-i căpătau 
îi punea dungă pe dungă pănă făcea din 
creițarl pițulă, din pițulă zlot și hai cu el 
pe fundul lădii. Până în primăvâră adună 
vre-o1 6 fl. Er primăvăra, când se duce 
ghiața, atunci se bat somnii și poduții, er 
somnii și poduții sunt pescl scumpi, cine-i 
pote prinde.

Atunci îșl gândi Iacob: ore să-mi 
cerc norocul? Deci merse în pod, căută 
mrăja și prașca și hai cu ele la Someș, 
Intru’uu ceas bun a plecat Iacob din casă
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tala (năpărstocel) un gram. Extract 
de taraxacum (păpădia) cât va tre
bui. Din acestea se se facă 120 pi
lule, din cari se vor lua 2 pilule di- 
mineța și doue sera.

Se se întrebuințeze ape mine
rale mai mult sulfurbse, cum sunt 
băile sulfurâse dela Felix lângă Ora- 
dea-Mare, băile dela Bama lângă Me
diaș și băile din orășelul Bupea (seu 
Cohalmul), cari sunt fbrte bune pen
tru reumatism, ale căror ape t’au 
găsit escelente prin cantitățile de 
suliur și iod, ce conțin. La aceste 
băi au venit bmeni bolnavi de nici 
nu au putut merge pe piciore și 
după 10—20 de băi s’au făcut fârte 
bine. Ce-i drept băile dela Colialm 
și Bazna, în ceea ce privesce insta- 
lațiunele și alte câte-va lucruri lasă 
mult de dorit; cred înse, că mai cu 
semă la băile dela Bazna anul acesta 
se vor face mai multe îmbunătățiri, 
de cari întreg publicul visitator are 
mare trebuință, căci la o scaldă pe 
lâDgă calitatea apei, se mai cere și 
6re-carl distracțiunl, de cari ast-fel 
de lucrnrl atât la Cohalm cât și la 
Bazna omul este cu totul lipsit.

Băile dela Felix de lângă Oradea 
Mare însă nu lasă nimic de dorit, 
nu pot fi mai bune decum sunt.

Peste tot reumatismul este o 
bălă, care cam cu greu se vindecă, 
mai mult numai prin ape minerale, 
cari s’a dovedit, că au dat resulta 
tele cele mai bune. Omul trebue Bă 
se ferescă pe cât numai se păte de 
locurile umede, de curenturl și ră
celi, cari pricinuesc reumsatimul.

Intr’un număr viitor vom vorbi 
ceva despre „Hemoroide“ (trâDjl).

Prof. hr. Elefterescu.

Nntrirea vitelor.
II.

Intre nutrețurile uscate, cu cari 
se hrănesc vitele, fenul de pe live
zile naturale ocupă locul întâiu. Cu 
cât fenul se face mai de timpuriu, 
adecă prin Iunie și Iulie, cu cât el 
e ferit mai bine de rouă și de ploi, 
apoi cu cât livezile naturale sunt 
așeZate pe locuri mai roditore, a- 
decă prin grădini și lunci: cu atât 
este el mai gras, mai ușor de mis
tuit și mai nutritor.

Un ten bun făcut la timp con
ține cam 15 la sută materii albu- 
minăse (albușuri), alte 4% grăsime, 
10% materii zăhărose, 5°/0 săruri, 
12u/q apă și 54°^ materii uscate. Cu 

cât nutrețul e mai bun, cu atât tre 
bue vitelor mai puțin, pentru ca se 
se sature; și din contră, cu cât nu
trețul e mai reu, cu atât trebue mai 
mult. Astfel cu un chilogram de fen 
bun se nutresee vita tot așa de bine, 
ca și cu 4 chilograme de iârbă seu 
napi de nutreț, seu ca și cu 3 chgr. 
de paie de grâu seu secară, seu ca 
și cu o jumătate chilogram de orz, 
oves seu cucuruz.

Fenul bun trebue se aibă miros 
plăcut, er firele lui să fiă subțiri și 
îmbrăcate de frunZe- Cu cât fenul 
este mai gol de frunZe, mai sec, 
cum e păișul de pe dealuri, bună- 
6ră, cu atât el este mai puțin nu
tritor și mai greu de mistuit.

Otava este mai grasă și mai 
nutrităre ca fenul, de aceea ea se 
și dă mai cu semă vitelor de îngră
șat și vacilor cu lapte. Fenurile ma- 
estrite, precum e trifoiul, luțerna și 
măzărichea sunt așa de bune ca și 
cele naturale, decă ele sunt bine 
uscate și făcute la timp. Fenurile 
măestrite sunt mai bune pentru boi, 
vaci și oi, decât pentru celelalte 
vite.

Am arătat pană aci nutrețurile 
cele mai bune, nutrețuri, cu cari nu- 
trindu-se vitele pe timpul iernii, ele 
nu ar slăbi de loc, ci din contră s’ar 
mai șiîngrășa; fiind-că cei mai mulțl 
din economii noștri de vite nu au 
atâta fen bun, ca să pdtă nutri vi
tele numai cu de acela, ci sunt si
liți a le da și de cel mai rău seu 
chiar de paie, vom arăta și influința 
acestora.

Atât fenul, cât și paiele, cu cât 
se lasă de se usca mai mult, cu 
atât îșl perd mai tare din puterea 
lor nutritore. Fenul se pote cosi mai 
tot-deuna pănă încă e verde; paiele 
însă trebue se le lăsăm pănă când 
se uscă, adecă pănă se coc bine gră
unțele din ele, pentru cari se și cul
tivă. Din asta causă paiele abia con
țin unul la sută grăsime și patru la 
sută albușuri, er restul constă din 
materii uscate seu lemnăse.

Cei mai mulțl din economii noș
tri de vite amestecă paiele de grâu 
său săcară așa întregi cu fen seu 
otavă și în modul acesta le dau vi
telor; cel mai bun mijloc însă, de-a 
face ore-cum și paiele mai nutritore 
și mai ușăre de mistuit, este acela, 
de a-le tăia mărunt cu o anumită 
mașină pentru tăiatul paielor, seu 
pe un scaun anume întocmit, apoi 
a-le mesteca cu fen, otavă, napi seu 
ovăs și așa a-le da vitelor de mâncare.

Paiele de oves și așa neames
tecate cu fen seu otavă sunt ceva 
mai nutrităre, de cât cele de grâu 

seu secară, cari neamestecate se în- 
trebuințeză mai mult pentru așter
nut, de cât ca nutreț.

După acestea vom arăta, fiă și 
numai pe scurt, cam de câte-orl ar 
trebui nutrite vitele pe ZU când sunt 
puse la iernat, ca ele să nu slăbescă.

La, acestă întrebare vom răs
punde fărte pe scurt: decă nutrim 
vitele cu fen bun, otavă, trifoiu seu 
napi, ajung câte trei mâncări bune, 
er decă le nutrim cu fen ceva mai 
rău, mestecătură S6u coceni, atunci 
le trebue și câte patru-cinci mân
cări bune pe Zi- Se înțelege de sine, 
că la fiă-care mâncare trebue să le 
dăm atâta nutreț, pănă ce se sa
tură bine. Nutrețurile trebue mereu 
schimbate, astfel ca cele mai bune 
să se vină mai la urmă înainte de 
adăpat, er grăunțele după ce s’au 
adăpat.

Decă voim, ca vitele se rămână 
în starea, în care le-am băgat tdmna 
în grajd, atunci trebue să le dăm 
nutrețul cumpănit după suta de chi
lograme din greutatea lor, cam câte 
două chilograme nutreț de întreți
nere pe Zi. er când lucrăm cu ele, 
trebue să le sporim nutrețul de fiă- 
care 6ră de lucru cu câte-un chilo
gram. Cântăresc de pildă doi boi 
800 chilograme și lucrăm câte opt 
6re pe Zi. atunci le trebue nutreț 
12—14 chgr. și încă alte 8 chgr. 
pentru ărele de lucru, atâta nutreț 
uscat însă nu ar pute mânca, de 
aceea pe timpul lucrului mai greu, 
afară de nutrețul uscat, trebue să 
le mai dăm și nisce grăunțe său 
lături.

G B u m ©□
Boi bețivi. A (cătră B): „De 

unde vii frate ?
B: „Dela sfânta biserică!
A: „Lasă-mă frate se te sărut, 

că tare miroși a tămâie“.
*

Fiă-care cu al seu. Femeia: Tu 
iară ai fost în cârciumă?

Bărbatul: Fiă-căruia, ceea-ce 
este a lui! Tu mături bucuros afară, 
eu mătur bucuros înăuntru!

*
A spus adeverat. O fată dela sate 

întră ca servitbre la o familiă de 
frunte. Intr’o Zi venise un domn la 
familia aceea, el însă n’a voit să 
conturbe societatea, ci mai întâiu 
întrebă pe servitore în bucătăriă, 
că vor găta ore curend cu masa? 
Servitdrea răspunse: „Numai decât, 
acum mănâncă servitărele!“

POVEȚE.

Cum se pâte pregăti vin din lemn 
de mestecau ? Primăvera se caută 
în pădure lemne de mestecăn grăse, 
pe cari le înțepăm cu un cuțit în 
căjă la o înălțime de o jumătate 
de metru său de un metru; apoi 
când e timpul frumos sucul curge din 
lemn și acela se păstreză într’un. 
vas. Nici unui lemn de mestecăn 
nu-i strică, nimic dăcă i-să ia tot la 
trei ani câte 10 până 12 litre de 
suc, numai cât trebue tot de-a una 
astupată bine gaura cu un dop de 
plută. Sucul adunat de dduă trei 
Zile se păstrâză în o sticlă de șam
panie, în care a mai fost rum de 
Jamaica. In fiiă-care sticlă se pune 
câte-o linguriță de zahăr, puțini stru
gurei roși, piatră de vin și o bucă
țică de c6jă de lămâie; apoi sticla 
să lăgă bine, se sigileză cu ceră și 
se pune la un Joc recoros în piv
niță. Când se folosesce, e bine se 
se pună în pahar zăhar, pentru-că 
vinul acesta spumegă f6rte tare.

sjj
Cum se curăță ciucurii de argint? 

Se înmoiă în spirt de salmiac și 
apoi se clătesc în apă curată. In 
fine se aternă să se usce, ori se 
așeZă în tărîțe calde de firez.

*
Cum se curăță dantelele fine? 

După ce s’au spălat, se înmăie în 
lapte și apoi se întind, fiind încă 
jilave. Dantelele vor căpăta eră-șî 
coldrea lor albă curată de mai na- 
inte.

ii UITE ȘI DE TOATE.

Pățaniile unui soldat.>
Foile francase au scris acum de cu

rând despre următorele pățanii interesant©' 
ale unui soldat:

Fraucisc Massiault este fioiorul unor 
părinți bogațl din Ardenne. In anul 1882: 
a intrat la milițiă și a fost împărțit la re
gimentul de infanteria Nr. 91 staționat în; 
Mezieres, unde în scurt timp ajunse sub- 
oficer. La anul 1888 era pe aci să-’l îna
inteze la rangul de sub-locoteuent, când 
făcu ounoscință cu o femeiă forte frumosă 
și Massiault a fugit dela milițiă și împreună, 
cu femea s’au refugiat în Belgia.

După oâteva săptămâni sub-oficeru? 
fugar s’a presentat de voie bună la regi
mentul său în Mezieres. Tribunalul militar 
îl osândi la 4 ani muncă silnică și la de
gradare. Abia împlini soldatul oâteva luni 
din pedepsă și a fost grațiat. Scăpând Mas
siault dela pedepsă intră er la milițiă și fu

că a prins mulțime, de soml și dd poduțl 
și iau vendut pe bani buni la oraș. Er el 
cu banii nu a fugit nici la trafică după 
tăbac, nici la prăpănanție după vinars, ci 
merse cu ei ață acasă și-i numără To dosi ei 
pe mesă: Uite, drăguță, bani buni, nu 
minciuni! Dduădecl și opt de florini și cu 
cei 6 din ladă sunt 34 fl., bani de o vacă 
drăguță! Să mulțămim lui Dumnedău, că 
m’a scos într’un ceas norocos de am mers 
a pescui, cu tote că pescar nu sunt nici 
că m’oiH face, fără din când în când nu 
die că nu mi-oi cerca norocul.

Din ceea ’n ceea se desprimăvărâ, 
omenii începură la arat și lacob luă 
de săpat o holdă mare de cucuruz, 
ce era pe țărmurele Someșului; o luă în 
parte în două. Holda era mare, der doi 
omeni sănătoși și buni de lucru, cât pot 
lucra, dâcă vor! Și se puseră omenii mei 
pe muncă, săpau de diminâța pănă sera, 
er când venia vr’un om la luntre, lacob 
era de a îndămână, îl trecea și, de era 
străin, bagă doi creițarl în curea.

După ce. era iarbă destulă pe rîpa 
Someșului și prin răstocă îșl cumpără Ia- 
cob, vacă cu vițel, slabă — vedl bine — 
ca de bani puțini der o făcu eL grasă și 

frumosă în câte-va săptămâni cu costree și 
cu volbură și cu pui de mă! ai îi.

Tomna nu avu unde pune cucuruzul, 
atâta capătă și din sat și din holda ce o 
ținuse în parte, cât trebui să-și facă un 
costeiil mare ca gazdele. Er peste vâră 
mai adună și nutreț destul pentru vacă și 
astfel, când veni iărna, îl află cu de tote.

Așa urmă an de an; din o vacă făcu 
două, din două patru, er când avea patru, 
trei le vindea și cumpăra o bucată de loc 
pe prețul lor și âr rămânea numai cu una, 
și diu una ăr făcea două, și din două pa
tru și apoi din două seu din trei vaci 6r 
făoea bani de loc.

Vedl bine, lucrul acesta nu merge 
așa repede cum ar gândi cineva; multă 
răbdare și trudă și zdlă se cere să pună 
cineva pănă se vede din mai nimica — la 
•o vacă cu lapte din una la două și din 
două la patru, dâr lacob luntrașul avu răb
dare și cu răbdarea-i âmbla și norocul. 
Apoi ținea vitele, Domne, ca nime la noi 
în sat. Se și cunosceau vitele lui dintr’un 
terg. Când mergea el la terg, căpăta pe 
un vițel, cât altul pe doi, pe o vacă — 
cât altul pe două, că erau ținute, nu tru
dite. De cum da primăvera, de se ducea 

omătul, el era cel dîntâifi, care avea lu- 
cernă verde: vitele lui se săturau mai în
tâi de verdâță, cât ținea vara, vitele lui 
erau ca îndopate. Odată mânca lucernă 
verde, odată lucernă usoată, apoi apă bea 
bună din Someș și se scălda câte de două 
ori în altă (fi- Așa mergea totă vâra. Tdmna 
trăiau tot cu bostani și cu fen bun, erna 
ou napi și cu otavă și cu lucernă uscată, 
după care vacile lui dau lapte mult și bun, 
pe lângă ce erau tot grase.

Drept si mai drep, că lacob de primă
vera pănă tomna nici odată nu venia dela 
luntre cu mâna golă; de ici rupea o mână 
de costree de colo o mână de volbură, 
mai o lobodă, mai alte buruenl grase ce 
se fac prin cucuruze, și tot cu brațul în
cărcat întră la vite mai întâiîi, și apoi 
mergea în casă. Todosia, muerea lui, 
mintenl mintenl era la vite, mai se vadă 
de au ceva dinainte, mai să se uite, că nu 
s’a deslegat vr’un vițel; mai să iee o ba
legă, așa că se putea dice, că ori unul 
ori altul erau tot cu ochii după ele. De 
aci veni norocul cel mare care-1 avură în 
vite și din care în tot anul vindea și 
cumpăra pe prețul lor loc, că dicea badea 
lacob:

Cine are loc are,
Are noroc!

Și drept avea. Adl are o moșie, mar 
mare decât moșieșii de baștină, și mai 
tdtă-i pe malul Someșului, în apropierea- 
casei. Ac|I nu mai lucră pământ în parte, 
că are de al lui destul, der nici nu-1 dă 
în parte; îl lucră el cu muerea și ou oei 
5 copii ai lui, cari sunt unul ca unul, ca 
tăiațl dintr’un măr cu tatăs’o. Adl are' 
casa lui, chiar lângă cea luntrășescă, dăr 
de luntre tot nu se lasă, că — dice badea 
lacob: Luntraș nu-i rău, că, de nu cură 
— picură, adl un ban doi, mâne 2—4, âr 
tomna adună din sat cucuruz cât de pe o 
moșie sortășască.

Pănă i-s’au apucat copii, era cam- 
năcăjit Dumineca și în sărbători, că nu 
pre putea merge la biserică, că luntrea 
fără luntraș, fără om, nu pote sta, ăr el 
nu a fost omul, care să aștepte ceasuri 
întregi să-l strige cine-va la luntre. Nu, 
el ârna-vara, diua-noptea, era gata de luat 
vensla în mână, âr când nu putea el nici 
decât, atunci Todosia mâna luntrea ca ori 
ce bărbat.

Acum însă nu trece Duminecă nici 
sărbătore să nul vedl la biserică, tot-deuna 
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acum împărțit la regimentul de infanteriă 
Nr. 100 staționat în Narbonne.

Odată Massiault se duse ou un trah- 
■spnrt de soldați și pe tren se întâlni ârășl 
cu ifrumosa f'emeiă; el o luâ ou sine la 
Narbonne.

Femeia îl îndemna se deserteze din 
nou. Amendoi s’au refugiat în Spania. După 
un an și jumătate de oonvețuire Massiault 
a părăsit pe frumosa femeiă și s’a dus 
la Marseille, unde intra sub numele de 
Stook ca soldat de rând la trapele străine, 
ou cari a ajuns în Tonking. In Tonking a 
luat și el parte activă la mai multe lupte 
și în scurt timp deveni sub-ofioer. Trupa 
la oare era el împărțit după cinci ani a 
fost strămutată la Sidibel-Abbes, unde a 
dus o viâță amară.

Pe Massiault îl ajunse dorul de patriă 
și ca să potă scăpa de miliția îi spuse co
lonelului trecutul său. Colonelul îi predete 
tribunalului militar, dâr aoesta luând în 
considerare faptele lui eroioe dela Tonking 
nu l’a pedepsit, ci în gradul de sergent 
major la lăsat dela milițiă. In armata fran- 
cesă însă, Stook sergent major nu esistă, 
ci numai Massiault, pe oare tribunalul mi
litar îl degrada și rămase soldat de rând, 
.fiind-că a fost deșertat. Luorul a ajuns îna
intea tribunalului militar din Franoia și 
preoum scriu foile de acolo, tribunalul îl 
va ierta pe Massiault și îi va da și rangul 
lui Stook.

*

Metoda cea mai simplă de-a încheia 
căsătoria

•o are poporul Cherokes din India. Mirele 
și miresa îșl întind manile peste o apă 
.(vale) curgătore, care atâta însemnă, oă 
viâța, datinele și nisuințele lor vor fi la 
.amândoi într’o direcțiune. Prin acestă oă- 
■sătoria e încheiată.

*
Cât jăleeu Grecii în timpurile vechi.

Timpul de jale la Grecii din veohime 
■era cu mult mai scurt decât la noi. In ca
pitala Greoiei, Sparta, timpul de jale ține 
numai 12 cjde, în orașul Argos și Athena 
dura o lună, âr în celelalte orașe dura oâte 

<5 pănă în 6 luni. Hainele de jale erau 
negre ori sure. Vorbirile la morțl în pe
riods ola'ssioă pentru un singur om era ra
ritate ; numai atunci se țineu vorbiri oând 
îmormentau mai mulți de-odată, d. es., în 
timp de resbel, oând îmormenta pe cei că- 
4uțl în luptă. *

Comoră pe fundul mărei.

In anul 1799 vaporul engles „Latine1*, 
care ducea din Britania mare la Cuxhaven 
mai mult ca 10 tbne de aur și argint, și 
trecea peste marea de Nord, naia s’a cu
fundat. Aurul și argintul cel mult, care era 
să-l transporte la Cuxhave pănă acum a 
zăcut pe fundul mărei.

Acum însă, o societate englesă a mij- 

cu prescuri, și lângă prescuri luminiță de 
■câră din stupii lui și glăjuța de vin din 
via lui și tămâie din boltă. Er dela bise
rică merge ață acasă, încet, gânditor, găz- 
■dăcesce, ou ciobote mari, ârna cu căciulă 
mare mițosă și cu cojoc pănă ’n genunchi 
— că peste câmp doră-i mai frig ca prin 
sat; vâra numai cu sumanu între umere 
și cu merindarea cu prescurile ’n stânga 
er în drăpta cu un otic de plug, care i-e 
și bâtă și armă tot-odată.

Nici nu-mi pot închipui pe Iacob 
•luntrașul fără oticul plugului în mână. Să- 
■tenii, când îl văd venind la biserică cu 
oticul plugului în mână, 4*° °â luntrașul 
îșl duce și oticul să-il sfințâscă popa. 
■Când aude Iacob gluma asta nesărată, le 
răspunde liniscit, ca un om de 70 de ani, 
nu ca unul de 42—46: Da, îl duc cu mine 
la biserică, să-l sfințâscă popa, că plugul 
e prea mare, nu-1 pot duce, er oticul e 
nnâltă de-a plugarului. Și de n’a sfinți 
popa plugul și uneltele plugului, și de n’a 
veni darul lui D-cjeu peste plugar, toți 
cei-alalți omeni se pot culca să moră, că 
tot mortea de fome-i asceptă. Cunosceți 
.acum pe badea Iacob luntrașul?

I. P. R. 

ocit dela cabinetul din Londra, ca să scotă 
comora de pe fundul mărei. Se spereză, că 
și decă nu vor scote tot aurul, dâr totuși 
cea mai mare parte din el îl vor scote la 
lumină.

Unghvâry Lâszlo, scolă de pomi în 
Czegled. Invitare. Unghvâry Lâ zid, pro
prietarul școlei de pomi din Czegled învită 
pe amicii pomăritului, ea în decursul verei 
să binevoiasoă a oerceta școla de pomi. 
Ocasie favorabilă pentru aoesta eBte espo- 
siția milenară. Visitatorii esposiției pot într’o 
oră și țumătate, cu trenul de vest seu cu 
fosta linie austriacă, sosi în Czegled. Firma 
sus amintită nu ia parte la esposițiă, din 
causă, că natura. întreprinderei, respective 
cele mai multe plante menite pentru espo- 
siție nu suut. transportabile, și nici prin 
desemn, nici prin modele nu se pot re
produce așa cum se află în natură. Prin 
urmare o visitare la fața looului e de re
comandat.

Literatură.
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 duo arendașii de moșii, între cari 
se află și mulți 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-1 profesor 
Dr. George Maior, care este un bărbat 
cu largi și seriose cunoscinte în trebile 
economice. Un esemplar costă 80 cr. și se 
pote procura și dela administrația „Gazetei 
Transilvaniei".

Oă.lencia,Tia.l septemânei.
MARTIE. are 31 dile. GERMENAR.

Pilele

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

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

10 S. m. Guadrat.
11 C. p. Sofroniu.
12 5 C. p. Teofan E.
13 Cuv. p. Nicefor
14 C. Ben. și Alex.
15 S. martir Agapiu
16 S. m. Savin Papa

22 Octavian
23 Frumențiu
24 Archir. Gavril
25 Bunavestire
26 Emanuil
27 loan Damasc.
28 Ioan Cap.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 18 Martie n. 1896.

S 6 m i n J e
» o 

rt ®o

Prețul pei
100 ohiloga.

dela 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

ffi O Prețul per
Semințe vechi fi M 100 ohilgrr.

ori none
O B, dela pănă

Săcară 70-72 6.40 6.45
Orz nutreț 60-62 4.80 5.—
Orz de vinars 62.64 5.25 5.90
Orz de bere 64.66 6.— 7—
Ovăs 39.41 6 10 6.45
Cucuruz bănăț. 75 .— ,_
Cucuruz altă, soiu 73 .— ,—
Cucuruz n — .— .—
Hirișcă n — —

Curaul
pro tinete <uv.

delR p&nu

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

— bănățeni — —
roșiă 28.- 30.—

Oleu de rap rafinat duplu —.—
O leu de in —. —.—

8 Uns. de porc dela Pesta 54 50 55.—
ci JJ dela țâră
ei Slănină sventată 45. 45.50

afumată __ —
o Seu —, —.—
p Prune din Bosnia în buțl 13.- - 13.25
<5T™1 n din Serbia în saci 11.50 11.75

Uj Lictar slavon nou 16 — 16.50O*
n bănățenesc 14.50 15.—

13 Nuci din Ungaria
ID Gogoși ungurescl

n serboscl

n galbină strecurată — _ ,—

Spirt brut _ —.—
Drojdiuțo de apirc — •“ —.—

Tergui de rirnăwrî ain Sîeinbîueh.
Starea rîmăto r i 1 o r a fost la

16 Martie de 18017 oapete, la 17 Martie au

întrat —.— oapete și au eșit 329, rămâ
nând la 18 Martie un număr de 17,688 capete.

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

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

Marfa, sârbâscă, grea dela —.— or. 
pănă la —.— cr. Transito, mijlociăgrea 
dela —.— cr. pănă la —.— or. transito 
ușâră dela —.— or. pănă la —.— or.

3 ursa de BucuressT
din 18 Martie n. 1896.

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5»/o Apr.- Oct. 102 —
Renta amortisabilă .... 5°/o .. 99?/.,

n „ (Impr. 1892. . . 5% lan.—Iul. 99?/8
r „ din 1893 5% H 98?/a
n „ 1894 int. 6 mii. 5°/n Apr.-Oct. 96.'/,
n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. *7o lan.-luliB 86 —
n „ (Impr. de 50 mii. 4°/o H 11 8B.1/4
H „ (Imp. de274 m. 1890 4% n ii 86.’/,
n „ (Imp. de45m. 1891 4"/o » îi 86.’/,
Y> „ (Im. de 120 iul. 1894 4n/o »» n 86 ’/,

Oblig. de Stat (Conv. rurale). 6% Mai-Nov. 101 ’/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n 286.--
Oblig. comunei Bucurescl 1883 5°/° lan.-lal. 96.3/4

„ ,. din 1884 57o Mai-Nov.
11 „ „ din 1888 5°/o lnn.-Oec. —.—
■1 „ ., din 1890 5’7o Mai-Nov. 97 ’/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 5“/o lan.-lulie 92 >/8
n „ urbane Bucurescl 6"/o H 11 100 ’/,
11 11 11 >1 57n » n 88 ’/,
11 „ » Iași f>7o ii n 81.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o ii n —,
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1538.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 195.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 412.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 425.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 325 - -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 215.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 __ t —

, „ „2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de lur. militare u. d. 60 lei oOc __
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 .,/' i.OOC —
Societ. p. const, de Tramways 20t 11 —t—
20 franci aur 20.05

SCOMPTURÎ:

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

^XXXXXXXXXXXXMM3O3£3DCX
X Atelier nou Român de Pălării și Căciuli 

VASILE MEȘOTA 
Strada Orfanilor 2STr. 3. (Imperatul Roman) 

ara Brasov.__________________ e

D-nl

f ru

so-

5

Am on6re a aduce la cunosciința On. Public, că după o 
pracsă de 14 ani, ca sodal (calfă) de pălărier,

einscL o
Fălirii și Oiriuii, 

sub conducerea mea propriă, asortând’o CU tote soiurile 
și fasonele de pălării^de pîslă, mătase, Olimlre de pluș și 
Clacurî precum și Fălarâi de paie, după moda cea mai 
nouă și cu prețurile cele mai moderate.

Totodată fac cunoscut On. Public, că Cilindrele cum
părate din prăvălia mea se calcă cu ferul gratuit.

Cu deosebire recomand binevoitbrei atențiuni a On. 
Preoți asortimentul meu bogat de

Pălării preoțești atât perose, cât și linse, 
precum și Căcitala (VesurT) preoțești perose, bune și 
mbse, trimițendu-se prin poștă orî și unde.

Tot-odată recomand On. Public pentru iernă fote 
inrile de Căciuli, de Persian, Astrahan, Pluș și altele.

Primesc tot-odată orl-ce

Bepaiatuii
ce cad în specialitatea Pălăriilor și a Cilindrelor esecu- 
tându-le prompt, bine și ieftin.

Rugându-m6 de On. Public a me sprijini cu prețuitele 
comande, asigurând, că îmi voiu da tbtă silința de-a satisface 
cu cea mai mare punctualitate, sunt

cu totă stima:
VASILE MEȘOTA, 

pălărier.
’OOOOCXXXXXXXX£MS£3SX»OTOOCXX

X

I

PrețuriSe cerealeor din piața Brașov.

Din 20 Martie st. n. 1896

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.
1 H. L. i oel mai frumos 5 70

Grâu< mijlociu . . 5 60
?î | mai slab . . 5 —

Grâu mestecat . . 3 20
„ f frumdsă 3 80î f

h Sâcară imijlooiă c 3 50
Tî 
jj

_ f frumos
i mijlooiu

3
3

20

( frumos 2 50ÎV
p 'Jves (.mijlociu

Cucuruz.................... 3 40
Mălaiu.................... 5 —

M Mazăre.................... 6 —
Liute.................... 6 50

li ' Fasole.................... 6 —
ț) Sămânță de in . 8 —
î J Sâmență de oânepă 5 60

Cartofi.................... — ■ 80
Măzâriohe .... — —

1 kîlă Carnea de vită . . — 41
Carnea de porc . — 48
Carnea de berbece — —
Sâu de vită prdspât 21 —

100 kil. Sâu de vită topit 32 —

Cursul Sosurilor private
din 18 Martie 1896

oump. vinde.
Basilica 7.— 7.40
Credit .... 201.50 203.—
Clary 40 fl. m. c. 58.50 59.50
Navig. pe Dunăre . 136.— 140.-
Insbruck .... 27.- 28.—
Krakau .... 26.50 27.—
Laibach .... 22.50 23. -
Buda .... 62,— 23.—
Palify .... 60.- 62.—
Crucea roșie austr. 18.40 18.80

dto ung. , 11.- 11.70
dto ital. 11.75 12.50

Rudolf .... 25.— 26—
Salm . 69.50 70.50
Salzburg . 27.— 28.
St. Genois 71.50 72.50
Stanisiau . 43.— 45—
Trieitine 4’/,% 100 m. c. 147.— 151—

dto 4% 50 70.— 74—
Waldstein 50.—
SerbescI 3°/0 33.50 34.50

dto de 10 fraud _ r__ _
Banca h. ung. 4% 124.50 125—

Proprietar: Aua°el

Redactor responsabil: Gregoiniu Kfflaior.
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X
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Cursul la bursa dm Viena.
Din 20 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.80
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2% 102.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 96.50 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.50 
Imprum. ung. ou premii .... 159.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 143.75 
Renta de hârtie austr................... 100 85

Hala de mărfuri din Brașov, 
asociație cm ga^areție riestB®msă.

C OWV © C-AȘE g
lei

care se va ține în Martie BMW fla 3 ore p. m. în saia deia sfat..

1.
2.
3.
4.
5.
6. Consiliul direcțiunei:

Hala de mărfuri din Brasov 
asociație cu garanță restrînsă.

în sensul §-lui 23 din statute vor eși din consiliul direcțiunei Domnii: Martin Heinrich Lang, Korodi Mihâly și
Carl Schmidt; ca suplenți: Domnii Papp Ferencz și Ven Ferencz Istvân; din consiliul de supraveghiere: Domnii Hans Eder, 
Emil Poor și Ludwig Hornung. — Cei cari au eșit se pot realege.

Wilhelm
president.

Dr.

CONTUL BILANȚULUI „Halei de mărfuri din Brașov“, asociație cu garanție restrînsă, 
pro ZDecexEXbre 1895.

Renta de argint austr.......................... 101.—
Renta de aur austr............................... 122.25
Losuri din 860 ......................... 148.—
â.oții de ale Băncei austro ungară. 978.—
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 412 50
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 376.—
Napoleondorî........................................ 9.561/.,
Mărci imperiale germane . . . 58.92’/?
London vista....................................12055
Paris vista.................................. 47.80
Rente de oorâne austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 43.45

Ordinea d i 1 e i:
și socotela anuala, 
consiliului de supraveghiere.

Raportul
Raportul
Propunerea consiliului direcțional, pentru continuarea afacerilor. 
Alegerea a 3 membri în consiliul direcțiunei și 2 suplenți. 
Alegerea consiliului de supraveghiare.
Propuneri.

Pani,

Cursul pieței Brațnv.

Din 21 Martie 1896.
Bancnote rom. Catnp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orî Curnp. 9.53 Vend. 9.56
Galbeni Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 1.27 Vend. 1.28
Mărci germane Curnp. 58.50 Vend, 59 05
Lire turoesol Cump. 10.70 Vend. 10.90
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 178/1896.

PUBLICAȚIUNE
Oficiul orfanal orășenesc aduce 

la cunoscință publică că în 28 Mar
tie a c. ia 9 ore se va vinde cu 
Bâcitați» în localul oficiului orfa
nal holdele ale curentatului Georg' 
Schneider și anume:

Holdadin câmpul săcelelor brazda 
a 5 a N. Top. 10908 în mărime de 
1250Q0, holda din câmpul de mijloc 
brazda a l-a N. Top. 13195 în mă
rime de 1150EF, holda din câmpul 
de mijloc brazda a 5-a N. Top. 14451 
mărimea 1425D0, holdele din câm
pul Christianului la capul brazdei 
II N. Top. 20272, 20273, 20274 mă
rimea de un jugăr 149D0, holda din 
câmpul Christianului brazda I N. 
Top. 24593 mărimea 1237D0, holda 
tot acolo N. Top. 24597 mărimea 
1237D0. Condițiile se pot vedea la 
oficiul orfanal orășenesc.

Brașov 4 Martie 1896.
850,2—3 Oficiul orfanal orășenesc.

PUBLICAȚIUNE.
Bunurile socletăței fost, grănițieri 

din Teiuș, prin sentenția judecătorescă 
ajunsă în putere de drept sunt a se 
împărți între îndreptățiți — spre a se 
putea efeptui acesta împărțire. — Se 
caută cumpărători la 9 mori 
(ă 3 petri una) estimate cu 28,000 fl. 
ambele situate în comuna mare Tb- 
vis (Teiuș) precum și la S C»SC es
timate cu 1500 fl.

Amatorii se caută a întră la în
voială cu comitetul fost, grănițerl 
din Teiuș, comit. Albei-Inferibre spre 
ale putea obținea. 934,4—5

ACTIVA
1. Conto cassei:

bani gata, cum arată protocolul 
cassei ......................................................

2. Contul Mobiliarului . fi. 382.38 cr.
scade 10% amortisare fl. 38.24 cr. 
Contul împrumuturilor: 
împrumuturi pe mărfuri .... 
Contul Mărfurilor: 
diverse, cum arată contul mărfurilor 

Șiese cjsci și trei debitori: 
datornici, diveisi................................
Contul de asecuranță : 
asecuranță plătită înainte . . .

Pagubă ........................................... .....

3.

4.

5.

6.

fl. cr.

2011 93

344 14

8126 97

20 93

7025 20

7 40
99 68

17636 25

P A S S I 
fondului de 
de reservă 
de participate:

V A
reservă:

fi.

4497

12606

17636

1. Contul 
fondul

2. Contul
pârtiei pății la afaceri......................

3. Contul chiriei:
chiria localului pănă la 31 Dec. 1895

4. Opt-spre-4ece creditori:
creditori diverși................................

5. Contul competențelor:
competențe de plată.....................

6

525

1

cr.

38

62

25

25

Brașov, 31 Decembre 1895. 

Examinat și aflat corect,
Brașov, 26 Februarie 1896.

KiouoiBasek. m. p. Slamiier m. p.
Direcția afacerilor „Halei de mărfuri din Brașov®, 

asociație eu garanță.

99.68 cr.
90 67 „

9 01

Recapitulație:
Paguba totală . . . fl.
Paguba 8că4uta din 1894 „
Pagubă netto în 1895 . .

Hans Eder m. p. Emil S”orr m. p. Lud. Horuiang m. p. 
membrii consiliului de supraveghiere.

Franz Hauptvogel
Mag'wzin de baine băi*bătesci~ 

Succesorul A. KROPATSCH, 
99 99

Strada Mihael Weiss. ““
Recomandă On. Public deposi- 

tul său nou asortat cu

stofe veritabile englezești 
pentru costume de primăvară și vară, 
pantaloni, pardisiurT, care le esecută 
după măsură, croială și fasonul ceț 
mai nou, sub garanțiă.

Prin o încheiere favorabilă cu 
unul din cei mai renumițl fabricanți: 
din Englitera sunt în stare a lucra 
cu prețuri de concurență per cassa.

Principiul afacerei mele ; „Ser
viciu solid, dever mare, prețuri ieftine11..

Cu deosebită stimă:
FJRAMZ HAl'PTI OGEE.

939.2—2

• Prima asociațiă de economii și ajutorare din Brașov.
FONDATĂ 188 4.

““fl
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Subscrisa asociațiune primesce:
99epuueri dela membrii cu netto 5% ȘÎ «lepu- 

nerî cu 41/2 fără nici un scădăment, pentru dare.
Escompteză Polițe comerciale cu 5%%.
Acordez» împrumuturi pe polițe și hipotece 

cu interese culante.
Acordez» avansuri pe hârtii de valbre, de tot 

felul, losuri, monede etc. — Plata se p6te efectua după 
cum va conveni debitorului.

Etasdlîde credite cu conto-curent sub con
diții fbrte culante.

Brassoi Elso Takarek
es

Onsege yzo-Szovetkezet 
VEihaâE-Weissgasse /Vr. 4.
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Prima asociația de economii și ajutorare din Brașov.
FONDATĂ 188 4.

Prima întreprindere românescă în tații Apuseni. @
9

l

i

Deposit mare de bere din Steinbruch, 
prima ©aiitat© MrodL

Subscrisul are ouorea a aduce la cunoscința publicului 
român din Munții Apuseni ca cu 1-a Martie a. C. a Ill 
înființat în Abrud

OT WQiH Mâll Si
«lela renumita bereriă reg. «lin ^teinbrucb.

Berea fiind de calitatea cea mai bună o vend în 
țiunile cele mai favorabile.

Rog onoratul public român din Munții Apuseni 
sprijinescă în acesta întreprindere întâia bră inițiată 
român.

Abrud în 14 Martie 1896.
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condi-

se me
de un

.gk Cu totă stima
§ 937,2-3 IjAAKS JUMCHESCU. 2

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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