
Rîdacți™, Administrațiunea, 
și TiîiomM

Brașov, piața mare Sfr. 30.
Scrinon noiranoato nu «o 

primesc. — Monu^oriyta nu. iu 
xetrinxet.

1KSEHATE se primesc la Adml- 
tilstrațlitns în Brașov și la ur- 
mătdrelc Birouri de anuncluri î 

In Viena: -V. Dukes. Etinrt'eh 
Schalck, Rudolf Mossă, A. Oppcliks 
Nachfolgar: Anton Oopctik, J. 
Banmbcr, în Budapesta: A. F. 
Goldbcrgerg, Eckstein Bernat: în 
Bucureaci: Agence Havas, Suc- 
oursaie dc Roumanie; în Ham
burg Karoiyt <fe Liebmann.

Prețul Ineorțlunllor: o soriă 
garmond pe e colonii 8 cr. ai 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială-

Reolamo pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. sbu 30 bani.

(tT“Crivd:^3e ZOZE DTTMIKTECA 29)

;;Sazeta“ iese în flâ-care ți, 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe -ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tdte oficioie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
ll^amiuitul ooiitru Brasor 

administratiunca, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 >' etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șeae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul In casă: Pe un an 
12 fl,, pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un eoempiar ă cr. v. a. 
fldu 15 bani. Atât abonumen- 
tele cAt și inaerțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Din cnnsa sfintei sărbători diarul nu va 
apăr<5 până Luni sâra.

Dreptatea ia Belgrad.
Nu vorbim de Bălgradul, des

pre care s’a făcut atâta vorbă, de 
când cu bațjocurirea steagului un
guresc.

Vorbim despre Alba-Iulia, capi
tala de odiniâră a nefericitului nos
tru Ardeal, care în limba poporului 
nostru și astacți se numesce Bălgrad, 
un loc pentru noi de amintiri falnice 
der și durerose.

In timpul din urmă Alba-Iulia 
a ajuns vestită prin nesfârșitele pro
cese politice, ce se desfășură înaintea 
tribunalului din acest oraș.

Cel mai nou din aceste procese 
s’a pertractat înainte numai cu câte
va <țile.

Acusațl au fost învățătorul și 
preotul român din comuna Tiirr de 
lângă Blașiu.

Procesul acesta se trăgănesce 
acum de trei ani și ce credeți, că 
au păcătuit acești ămeni, ca trei ani 
de cjile se fîă purtați pe la judecăți, 
hărțuiți și chinuiți cu cercetări de 
tot felul, cari au ajuns se fia obici
nuite la noi, mai ales dela procesul 
Memorandului încâce ?

învățătorul George Fagărășan 
a fost învinuit, că a învățat pe co
riștii săi să cânte cântece „agitato
rice44, cari se dice, că ar stârni ura 
împotriva Maghiarilor, er preotului 
Ioan Pop Păcurariu i-s’a băgat vină, 
că a suferit se se cânte asemenea 
cântări.

Cântecele, cari au pus în miș
care pe gendarmii șl procurorii un
guresc! sunt cântece, ca „I)eșteptă-te 
Romane11, „Sus opincă11, „O tu fiică de 
român*,  și „Strigă Bărnuțiu la Sibiiu, 
că Ardealul nu-i pustiu11, cântece, cari 
s’au cântat mereu și trăesc în graiul 
poporului din timpul redeșteptărei 
nostre naționale încăce.

Decă dușmanilor libertății nu le 
plac aceste cântece naționale ale 

năstre, nu ne mirăm, căci amar îi 
dăre și numai la gândul, că Româ
nul nu mai este acjl iobagiul, care 
era oprit prin lege să mergă la 
scolă, precum și la gândul, că ori 
cât de intoțită și îndrăcită ar fi pri
gonirea lui națion' lă, el deșteptat 
odată la vieță românescă, nu va mai 
putea fi adus nicl-odată în starea de 
amorțire de ma. .aainte.

De ceea ce însă ne mirăm și 
trebue să ne mirăm este, cum din 
chiar senin vine de-odată procurorul 
unui stat, cțis constituțional și liber, 
să ceră osîndirea unor paclnicl ce
tățeni pentru-că au cântat ori au 
suferit să se cânte nisce poesii, cari 
iot-deuna, chiar și sub stăpânirea 
nemțescă absolutistă, au fost permise 
și nici sub stăpânirea de fața nu au 
fost nici-odată și nu sunt nici aefi oprite.

Dovada cea mai bătătăre la 
ochi pentru acesta este faptul, că 
procurorul, ca să păta făuri învinui
rea de „agitare44 în contra numiților 
acusațl, a susținut înaintea tribuna
lului, că prin cântarea acelor poesii 
au fost ațițațl Ungurii din comuna 
Turr, așa că mai târfiiu — pâte și 
o lună-două după producțiunea co
rului — doi bețivi, unul Român și 
altul Ungur, încăierându-se în câr
ciumă, s’au luat la băta.iă și Româ
nul fiind mai tare l’a bătut pe Un
gur de l’au stîns.

S’a dovedit, că Ungurul a în
ceput certa la cârciumă, și că preo
tul și învățătorul român nici că au 
visat de acestă ciocnire a acelor ame
țiți de veninosul rachiu jidovesc.

Ca să scape însă și din acesta 
încurcătură, procuroiul a făcut’o încă 
și mai bâcănă susținând, ca „pu
păză pe colac44, că, vecj! Domne, 
Ungurii din sat, cari mai că nici nu 
mai sciu unguresce și au crescut tot 
cu „Deșteptă-te Române44 ca și con
sătenii lor Români, au fost cuprinși 
de grâză la aufiul acelui cor înfio
rător și li-s’a năzărit, că Românii 
vor să năvălâscă asupra lor cu fier 

și foc în cjiua de 3/15 Maiu, aniver
sarea marei adunări naționale dela 
1848.

Etă apucăturile, de care se fo
losesc procurorii, pentru-ca să bage 
spaimă și terâre între Români, ca 
se nu mai cuteze să șl cânte nici 
cântecele lor românesc!.

Procurorul din Alba-Iulia ș’a 
văcjut o dorință împlinită.

Cu tote, că numiții acusațl s’au 
purtat bărbătesce și au fost apărați 
cu multă cunoscință de causă de 
cătră advocații lor, tribunalul i-a 
condamnat, ba încă li-a dictat una 
din cele mai grefe osânde, din câte 
s’au dat în anii din urmă.

Dorința de căpeteniă însă nu 
se va împlini. Cântarea românescă 
nu va amuți în văile și munții țărei 
năstre, pănă ce mama română își va 
adormi puișorii săi cu versul dulce 
românesc.

Acum rămâne însă să mai ve
dem, decă nu cum-va și dorința 
cea dintâiu a procurorului, de a-i 
vede ajunși în temniță pe acusațl, 
va fi nimicită.

Acusații adecă au apelat Ia Ta
bla regâscă și acesta la rândul ei 
va trebui să se întrebe, decă e cu 
putință ca cine-va se fîă osîndit la 
pedepse așa de grele, pentru că a 
cântat cântece, cari nu erau oprite, 
și ârășl decă cine-va pâte fi jude
cat, pentru-că a ascultat numai acele 
cântări și nu ș’a astupat urechile ?

Vom vedâ, decă la Clușiu, er 
în instanța din urmă la Pesta, „drep
tatea44 va fi aceeași ca și la Belgrad!

Contra mileniului.
Din incidentul conferenței antima- 

ghiare ținute în Paris, cetățenii slovaoî 
din Theisholz, despre cari „Rest. Ll.u (fice 
oă ar fi panslavl incarnați, trimiseră la 
adresa arangiatorilor congresului urmă- 
torea telegramă: „Aprobăm planurile vostre, 
aderăm la mișcare, și vâ manifestăm sim
patia nostră. Decă preponderanța maghiară 
nu ne permite să ne jucăm liberi rolul 

nostru în patriă, cu buouriă folosim oca- 
siunea de-a aduce plângerile nostre înaintea 
lumei. Dumnezeu să binecuvinte nisuințele 
vdstre, eu cari voi încercați în mod nobil 
de-a lumina și informa străinătatea asupra 
servituții spirituale și corporale, pe oare o 
îndurăm fără de vina nostră. Probabil, oă 
lumea înțelegând starea în care ne aflăm, 
va contribui la salvarea nostră, manifes- 
tându-ne simpatia ei!“

*
Celebrul soriitor german Rosegger, 

sorie în revista „Heimgartenu asupra espo- 
siției milenare următbrele: „încă nimeni 
nu s’a purtat atât de impertinent și gu
raliv, esploatând ospeții străini, ca unii 
cjiariștl, oarl la înoeputul serbărilor mile
nare se girau că vorbeso în numele popo
rului maghiar. Comedianțji aceștia ridicoli 
n’au aflat alt mijloc de-a preamări Ungaria, 
decât defăimând popârele vecine. Ore pen
tru acâsta să ne certăm cu ei? Nu. Noi 
mergem liniștiți înainte pe calea ndstră, 
și vom ridica numai o singură pâtră, pe 
care a aruncat’o unul dintre scriblerii trans- 
leithanl, c|iua, mare asupra ndstră, loouitorii 
munților. Acel soribler maghiar scrisese în- 
tr’un (jiar din Viena între altele următorele: 
„In fine seim cu toții, că animalul, oare 
trăiesce pe șes, e astut și ouragios, er cel 
ce petrece în păduri și munți, e laș. Tot 
așa se pote vedd și la popore14. Acdsta 
este una din frasele — cjioe Rosegger, — 
de cari omul în primul moment se ui- 
mesoe, în al doilea îusă se scârbesoe44.

♦

„Rester Lloyd11 primesoe din Agram o 
corespondență în care se spune, că în 
Croația nu voieso să încete de loc agită
rile contra mileniului, țliarulcroat „Hrvatska 
-Demovinaf organul Starceviciaoilor, spune, 
oă visitatorii oroațl ai esposiției milenare 
au fost duși cu sila la Budapesta, punen- 
du-se în mișcare tot aparatul administra
tiv, ba întrebuințându-se chiar și bani și 
baionete. „Obzorf organul fraoțiunei lui 
Strossmayer și acum provocă pe CroațI, ca 
să nu ia parte la esposiția milenară, decă 
sunt adevărațl patrioțl. Mai mulțl numeri 
ai acestui <jiar au fost oonfișcațl, sub cu
vânt oă ar agita poporul.

FOILETONUL .CAZ. TRANS.u

Geniile Sciinței și Industriei. 
Navigația.

Marco Rolo. — Christof Columb. — Vasco 
de Gama.

La începutul secuiului al cinci
sprezecelea, jumătate a globului nu 
cunoștea pe cealaltă jumătate; po
pârele și rassele omenesc! trăiau pe 
același pământ fără legătură între 
ele, fără relațiuni ca necunoscute, 
ori chiar ca dușmane, luându și te- 
ritorul drept capătul lumii.

Trei dmenl mari înfruntară pre
judicii și primejdii de tot Boiul, ca 
se descopere emisfera necunoscută 
și să complecteze globul bucățit, ca 
se apropiă pe sălbatici și pe civili- 
sațl, se reunescă pe Europeni cu 
Chines! pe Indieni cu Americani; 
aceștia tură Marco Polo Venețianul, 
Christof Columb Spaniolul, Vasco de 
Gama Portugezul.

Cel dintâiu navigator, Marco 

Polo, născut în Veneția pe la 1256 
și mort în 1823, a făcut călătorii 
îndelungate, cari în epoca lui s’au 
părut aprâpe minunate ori fabulâse, 
der cari au făcut cu putință, ca cos
mograful Fra Mauro se desineze pe 
carta lumei Tartaria, China, Japo
nia, insulele din Orient și extremi
tatea Africei; fiind-că Polo străbă
tuse și recunoscuse insulele din O- 
ceanul Indian, China și tot vastul 
imperiu mongol al celebrului cuce
ritor Gengiskhan. Moravurile, insti
tuțiile politice și religiose ale aces
tor popâre fură esplicate de Marco 
Polo însuși, în relațiunea sa dictată 
în 1298, care în redacția francesă 
pârtă titlul de Cartea Minunilor Lu
mei.

Ce era mai minunat în călăto
riile acestea prin ținuturi necunos
cute, ori rău cunoscute de cătră cei 
vechi și de Europa din secolul al 
13-lea, este că el s’a întors sănătos 
și nevătămat. E adevărat că frații 
Polo sciau tâte limbile și luaseră 
îmbrăcămintea, moravurile și chiar 

religia țărilor pe cari le străbăteau; 
erau așa de bine metamorfosațl, așa 
de bine deghizați în Tartari, încât, 
după ce s’au întors în țera lor, pă
rinții lor nu voiau să-i recunâscă. 
A trebuit ca dânșii se le arate zma- 
ragde, safire, o cătățime mare de 
diamante pentru ca părinții și ru
dele lor să voiescă să-i primescă. 
Decă frații Polo s’ar fi întors săraci 
după lunga lor căletoriă, pâte că pă
rinții și concetățenii lor i-ar fi go
nit. Să ne grăbim însă se spunem 
că republica Veneției nu a fost in
grată față de curagioșii săi copii cari 
descoperiseră lumi nouă. Celui mai 
mare dintre frații Polo, Maffio, ’i se 
dete o magistratură însemnată, și 
lui Marco Polo un comandament în 
flota Venețiană, care fu cât p’aci 
să-l piardă, fiind-că flota acesta având 
o bătăliă nenorocită cu escadra ge- 
novesă, amândoi șefii ei, Dandolo și 
Marco Polo, fură făcuțl prisonieri. 
In loc se se pdrte rău cu dânșii, ori 
să se gândescă să-i omâre, Geno- 
vesii, încântați că pot s’audă cu ure

chile lor povestirea navigației cele
brului Venețian, deteră curând dru
mul prisonierilor, și Marco Polo se 
întorse în patria sa triumfător, ono
rat pănă în efiua sa din urmă, care 
se sfîrși în liniște, după cum am 
spus, în anul 1323.

Nu încape îndoielă că cetirea 
dărei de semă asupra călătoriei lui 
Marco Polo înflăcără imaginația lui 
Christof Columb, și’i inspiră ho- 
tărîrea să mergă pe urmele lui 
Polo; însă Columb, supus ai monar- 
chiei spaniole, n’a fost așa de spri
jinit ca cetățenul republicei Vene
ției. Numai după multe stăruințe pe 
lângă regele Spaniei, care nu voia 
s’audă de nimic și care calcula chel
tuiala pe care avea s’o facă, putu el 
să pregătescă o corabiă. Ca și Polo, 
el îmbogăți Europa descoperind pă
mânturi și avuții nouă; însă nerecu- 
noscința și prigonirea fură resplata 
acestui supus al regelui Ferdinand. 
Republicile sciu tot-deuna să recu- 
noscă devotamentele mari și meri
tele cetățenilor lor, însă monarchiile
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Slovacii, Serbii și partidul poporal.
Este o aparință curiosâ în felul său, 

oă Slovacii se apropiă tot mai mult de 
partidul poporal și ohiar și unele cercuri 
serbescl au început a-șl manifesta dorința 
lor de a-se apropia de aoela.

țiiarul estrem-national slovac „Narod- 
nie NovinyU din Turoț Săn-Mărtin, vorbind 
într’unul din numerii săi mai noi despre 
adunarea ținută de cătră partidul poporal 
în Vann, declară, că aoum în fine aderenții 
săi, adecă ai cjiarului slovac, și aderenții 
contelui Ferdinand Zichy s’aw unit .în idei 
și principii. ț)ioe apoi numitul cjiar, oă decă 
oontele Zichy simte adeno persecuția, pe 
oare a suferit’o la adunarea din Varin, 
atunol el să precugete, oă Slovacii deja de 
&0 ani încooe sunt tot astfel persecutați, 
pentru-că țin la spiritul slovao și la limba 
slovaoă.

Tot cam în tonul acesta vorbesce și 
organul sârbesc „8r&o&ran“, oare, consta
tând cu bucurie, că partidul poporal câș
tigă tot mai mult teren printre Șerbi. îi 
provocă pe aceștia să se pregătesoă de cu 
bună vreme, pentru ca nouele alegeri se 
nu-i afle nepregătiți. Tot-odată declară nu
mitul (jiar sârbesc, oă partidul poporal stă 
mai aprope de naționalități și se bucură la 
aoestea de multe simpatii.

Adunarea generală a despărțământului 
III (Făgăraș) al Asociațiunei.

Țera Oltului, Iulie 1896.
Despărțământul Făgăraș al Asociațiu

nei și-a ținut adunarea generală din anul 
acesta în frumosa comună dela polele Gar- 
paților: Porumbacul inferior. Adunarea 
aoâsta se pote cu drept cuvânt numi, între 
oele mai bune succese. Aprope t6tă inteli
gența din imprejurime; preoți, învățători, 
notari și alțl inteligențl au luat parte, a- 
semenea a fost ceroetată de un mare nu
măr de popor, bărbați și femei. Am 
vă4ut pe venerabilul protopop Outeanu, pe 
protop. Cândea și alții de peste Olt, pe 
când unii preoți din oomunele înveoinate 
cum e Arpașul de sus, Cârțișorea, Carța și 
Noul român nu s’au arătat, deși numai rar, 
din ani în ani ajunge despărțământul în 
un cerc seu altul.

Este dară o datorință națională, ca 
la astfel de ooasiune, fiă-oare inteligent din 
întreaga împrejurime, să-și dea tot concursul 
posibil moral și material, premergând cu 
bun esemplu și îndemnând și poporul. Și 
aci trebue să amintesc inteligența din Vi- 
ștea de jos, oare s’a presentat în corpore, 
în frunte cu bătrânul, dăr vecinie tînerul 
căpitan Basiliu Stanciu, făcâDdu-se toți și 
mai departe membrii ordinari.

Bine ar fi, dâoă pe viitor agenturile 
din comunele învecinate, s’ar îngriji oa la 
adunările despărțămintelor fiă-care comună 

se fiă representată prin o deputațiune cât mai 
numerosă de popor, cari apoi să lățescă 
tot ce văd și aud și în poporul din co
muna lor.

Primirea comitetului din Făgăraș a 
fost peste așteptare frumosă. La gară a 
eșit spre întâmpinare mulțime mare de po
por în frunte cu preoții și învățătorii și un 
banderiu de peste 80 de călăreți, toți fru
mos oostumațl. Au sosit cu trenul Rev. d. 
Vicariu al Făgărașului B. Rațiu, președin
tele, Rev. d. protopop I. Dan, vicepreșe
dintele despărțământului apoi d-nii Dr. N. 
Șerban deputat, Dr. I. Șenchea, I. Turcu, 
I. Dejenariu și alții, pe cari i-a bineventat 
în sourte cuvinte înv. Bulicrea.

Ședința s’a desohis la 10 ore prin d. 
președinte Vicariu Rația ou o avântată 
cuvântare, în care arătând însemnătatea și 
nobila chemare a Asociațiunei, o asemânâ 
cu un sâre, care-șl revarsă radele sale bine- 
făcătbre asupra întregului românism de sub 
cordna S. Stefan.

Se cetesce apoi raportul comitetului 
prin d. protp. I. Dan și al cassarului prin 
d. Dejenariu, cari censurându-se prin co- 
misiunea compusă din dnii: N. Borzea 
paroch, Dr. I. Șenchea și I. Buliorea, la 
propunerea raportorului acestei oomisiunl 
Dr. Șenehea se iau spre sciință.

D-l 1. Turca, cetesce mai multe frag
mente de conținut mai ou semă istoric din 
interesanta și instructiva sa oarte: „Escur- 
siunî pe munții Țerei Bârsei și ai Făgăra
șului11. Autorul a fost cu atențiune ascultat 
și viu aplaudat.

După acâsta d-l Georgescu, învățător 
în SoorenI cetesce disertațiunea sa : „îmbu
nătățiri și reforme economice la poporul 
nostru". Cu multă cunoscință de causă și 
într’un limbagiu poporal descrie disertan- 
tul ou vii colori căușele deoădinței econo
mice și industriale la poporul nostru, și 
in special la cel Oltean, sbiciuesce în mod 
pișoător păcatele poporului și arată că ce 
ar trebui făcut. Aplause prelungite și o 
oăldurdsă mulțumită din partea d-lui pre
ședinte fii răsplata bravului disertante, pen
tru acâsta forte potrivită și practică lu
crare, care a fost ascultată cu mult in
teres.*)

*) Discursul acesta îl publicăm la parte a 
economică. — Red.

La loc și fdrte folositor ar fi, dâcă la 
tdte adunările despărțămintelor s’ar pre
sents astfel de lucrări, oarl taie în vieța 
poporului, le pricepe, le simte și stârneso 
interesul lui.

Urmâză întregirea unui loo vacant în 
comitet. Se alege cu aclamațiune d-l Dr. 
Șenchea.

Păr. N. Borsea propune statorirea a 
două premii de câte 10 corone pentru cea 
mai hună grădină de legume. Se primes ce și 
se decide ca în anul viitor un premiu să 

se dea în comuna Porumbacul inferior, er 
altul în oomuna, unde se va ținâ adunarea 
generală.

D-l Dr. I. Șenchea propune înființarea 
unei biblioteci ambulante, accentuând în vor
birea sa necesitatea de o da poporului în 
mână oărțl de cetit bune și potrivite spre 
a desvolta în el gustul de cetit, ceea ce 
însă numai așa vom pute ajunge, dâcă îi 
faoem posibil a căpăta cu ușurință și fără 
cheltuială astfel de cărți și-l îndemnăm a-le 
ceti. Căci la noi, durere, sunt rari cașurile, 
ca un om sâu femeiă din popor, după ce 
a eșit din soolă, să mai ia carte în mână, 
nesciind mai nici ce să și cumpere.

D-l Dr. N. Șerban asemenea vorbesce 
pentru propunerea acesta, considerând însă 
greutățile manipulărei, de6re-ce despărță
mântul nostru cuprinde în sine aprope la 
40 comune, este de părerea, ca biblioteca 
să fiă de-ooamdată stabilă în Făgăraș.

Propunerea d-lui Dr. Șenchea cu 
chimbarea propusă de d-l Dr. Șerban se 
primesoe și eseoutarea se conorede comi
tetului.

Pentru ținerea adunărei generale vi- 
itore se alege comuna Vaida-Recea.

Gu acestea finindu-se agendele adu
nărei, d-l președinte, pe lângă esprimarea 
bucuria pentru decursul frumos și demn 
al ședinței, mulțumesce tuturor partioipan- 
ților pentru interesul și zelul, cel’au arătat 
și de astă-dată față de cea mai însemnată 
instituțiune culturală românâsoă, și dechiară 
adunarea generală de încheiată.

Nesfîrșite și entusiaste strigări de „Să 
trăiască președintele!“ acoperiră frumdsele 
cuvinte ale zelosului director.

Trecuseră 2 ore când ne îndreptarăm 
spre looul unde avea să fiă masa comună. 
La patru mese întinse în o mare șură se 
așe4ară peste o sută de persone, tineri și 
bătrâni, bărbați și femei, inteligențl și țărani, 
cu toții în oea mai frățâsoă dragoste, în 
cea mai frumosă armoniă. Un șir lung de 
toaste, care de oare mai avântat, mai în
suflețit și mai frumos, pe cari însă nu 
mi-le am putut însemna, au mărit succesul 
4ilei.

In timpul mesei, înfierbântați de lău
tele unei musice „naționale", fetițe frumose 
și voinici feciori din sat învârtiau cu foo 
„jocul românesc", la care cu drag priviam 
toți.

T6tă lauda merită bravii Porumbă- 
cenl și mândri pot fi de reușita adunărei, 
și în deosebi învățătorii Bulicrea și Silea 
și primarul Stoichiția.

Cu plăcere observ, că nici un „pioior 
de străin" nu ne-a conturbat.

N’a putut însă nici aoi lipsi scutul 
și fala națională a stăpânitorilor și stâlpii 
țerei — doi împănați de gendarml, cari la 
vederea banderiului, a oăruțelor numărdse 
și o mulțime de popor eșit spre întâm
pinarea oomitetului, alergau ca nisce smin
tiți pe ulițele satului, întrebând spăriațl în 

drepta și în stânga: „ce e moi oinye, ve*  
nyit, ce focut, oinye dis iese afară și pen
tru ce?“

„Uitați vă, că dor 03hI aveți", era răs
punsul căpătat.

Ba așa departe merseră, înoât îșl 
arătară penele și la ședință, postându-se la 
spatele poporului. Deputatul Șerban însă, 
făcut atent la aoâsta, gătâ forte scurt cu 
ei, espedându-i momentan de-acolo, ceea 
ce o produs bună impresia asupra popo
rului.

Adunarea dela Porumbao cred că 
va deschide o nouă eră în vieța despărță
mântului nostru, deșteptând un mai mare 
și mai viu interes în inteligința și popo
rul nostru față de acâstă, cea mai de frunte 
instituțiune culturală românâsoă dela noi.

Conducere bună si harnică, mai mult 
interes și însuflețire și bine vor merge 
tâte, și multe se pot face, — ne-a dove
dit și adunarea acesta.

Olteanul.

Convocare.
Adunarea generală a „Asocia- 

țiunii transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului român11, con
form §§. 14 șî 21 din statutele Aso- 
ciațiunii, se convocă la Lugoș pe (|i- 
lele 27 și 28 August st. nou.

PROGRAMA:
Ședința 1, Joi, in 27 August 1896 

n., la orele 11 a. m.
Ordinea de cț i'

1) Deschiderea Adunării gene
rale. 2) Raport despre activitatea 
comitetului în decursul anului espi- 
rat. 3) Alegerea comisiunilor de câte 
3 membri: a) pentru esaminarea ra
portului; 6) pentru esaminarea ra- 
țiociuiului pro 1895 și a proiectului 
de budget pro 1897; c) pentru in- 
cassarea taxelor de membri. 4) Ra
port în causa modificării statutelor, 
5) Propuneri și interpelări. 6) Diser- 
tațiuni. 7) Raportul comisiunei pen
tru înscrierea de membri.

Ședința II, Vineri, în 28 August 
n. la orele 10 a. m.

Ordinea de c|i;
1) Deschiderea ședinței. 2) Veri

ficarea procesului verbal din ședința 
I. 3) Raportele comisiunilor esmise 
în ședința I. 4) Disertațiuni. 5) în
tregirea comitetului central. 6) Defi- 
gerea locului pentru proxmia adu
nare generală. 7) DisposițiunI pen
tru verificarea procesului verbal. 8) 
Incheiarea Adunării generale.

Se observă, că eventualele di
sertațiuni au se fiă presentate pre-

nu pot suferi ca un om se fiă mai 
mare, decât regele.

Și ce figură tristă făcea regele 
Ferdinand alături de exploratorul 
Lumei Nouă! Asta a fost pricina ge- 
losiilor josnice, a calumniilor și a 
persecuțiilor pornite în potriva lui 
Christof Columb.

Acest celebru navigator, care a 
descoperit America, a povestit ast
fel, într’o scrisbre a sa datată din 
1501, luptele dintâiu ale tinereței 
sale:

„Din copilăriă plutesc pe ape, 
și pană afli chiar (avea atunci 65 de 
ani) am răsbătut mereu mările; acei 
cari voesc se cunoscă secretele lu
mei acesteia trebue să urmărescă 
arta. Nautica m’a ocupat în tot- 
deuna; nu mi-au fost străine nici 
astronomia, nici geometria, nici 
aritmetica. Am mână îndestul de de
prinsă pentru a desemna globul pă
mântesc, cu posiția orașelor, munți
lor, fluviilor, insulelor și tuturor por
tarilor cari se găsesc pe ele. încă 
de tinăr am studiat cărțile de cos
mografia, de istoria, de filosofiă și 

de alte sciințe; tocmai acesta m’a aju
tat în întreprinderea mea11.

Aceste câte-va amănunte asupra 
laboriăsei tinereți a lui Columb sunt 
aprăpe singurele pe cari le avem. 
Navigația a fost pentru densul o ade
vărată pasiune; încă de mic s’a de
dat cu ea și după ce a părăsit Ge
nua, ca să navigeze pe Mediterana 
și pe Marea Nordului, aci luptându-se 
împotriva piraților, aci transportând 
mărfuri, s’a însurat la treizeci de 
ani în Lisabona cu dona Felipă de 
Pălestrello, fiica unui navigator în- 
drăsneț. Dona Felipa, povestind băr
batului său călătoriile îndelungate 
făcute de tatăl său, i a inspirat un 
adevărat entusiasm pentru descope
ririle geografice. Ș’apoi, acestea erau 
preocuparea generală a spiritelor. 
Minunata dare de sămă a lui Marco 
Polo era comentată și admirată în 
Portugalia și în Spania. Columb în- 
cungiurat de marinari, cari nu vor
beau decât de călătoriile unor navi
gatori îndrăsneți pe Ocean, îșl în
chipui, după Ptolemeu și după geo
grafii arabi, că n’ar fi lucru cu ne

putință de-a încungiura globul pă
mântului și că la marginea Ocea
nului Atlantic se vor găsi ținuturi 
îmbelșugate în aur, în mărgăritare 
și metaluri prețibse.

Idea acesta despre globul pă
mântului, deși era cam viciată de 
teoria lui Ptolemeu, trebuia să pue 
pe Christof Columb pe calea desco
peririlor sale. Insă o piedecă gro
zavă și aprăpe de neînvins se ridica 
în calea lui, piedeca religiăsă, biblia, 
care făcuse din pământ o suprafață 
plană și nemișcată, d’asupra căreia 
atârna cerul (Dumnezeu întinsese ce
rul d’asupra pământului ca un cort), 
profeții, Evangeliul, părinții biseri- 
cei, cari anatemisaseră sfericitatea 
pământului și taxaseră de eresiă cre
dința în antipozi; între alții sfântul 
Augustin, obiecta cu logica religiăsă 
că acesta ar însămna a presupune 
națiuni, cari nu se cobără din Adam, 
pe când biblia a spus, că toți ămenii 
se cobără dintr’un singur și același 
părinte.

Astfel trebuiau delăturate ideile 
false, ce le aveau întâiu pe atunci 

ămenii asupra pământului și asupra 
naturei; trebuia a face să răsară na
țiunile acestea necunoscute, acești 
Jndiani și acești Americani, „cari nu 
se coborau din Adam“. Cu un cu
vânt, la părere însemna a ataca chiar 
în esența el învățătura catolică.

Columb, bun creștin, cu tătă 
heresia lui cosmografică, nu se des- 
curagiă în fața atâtor imposibilități. 
Primit, găzduit într’o mănăstire din 
Andalusia de călugărul Juan Peres, 
care avea religiunea sciinței, fu în
fățișat de protectorul său la curte; 
avu norocul să placă reginei Spa
niei, Isabela, și să-o convingă. Preo
ții, în cap cu archiepiscopul de To
ledo, combătură cu înverșiunare pe 
omul care venea să nimicescă or
dinea naturală decretată de cărțile 
sfinte, însă Columb desarmâ pe pri
gonitorii săi prin acte de credință 
și de pietate; afară de acesta, atrase 
pe poporul spaniol vorbindu-i, de 
pământuri nouă, cari erau acoperite 
de aur și de bogății. Cu tote bunele 
disposițiuni ale protectorilor și ade
renților săi, Columb avu multă greu- 



Nr. 160—1896 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

sidiului Asociațiunii în scris cu 8 
4ile înainte de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
Asociațiunii transilvane ținută în 23 
Iulie 1896. .
I. M. Moldovanm. P., Dr. C. Eiaconovich m. P.,

president. secretar I.

Cel mai nou proces pentru „agi
tațiune".

Iu cjilele de 23 și 24 Iulie n. c. s’a 
pertractat înaintea tribunalului din Alba- 
lulia încă unul dintre acele prooese poli
tice îndreptate în contra ndstră, cari me
rită sâ tiă înfierate cu litere grdse în car
tea de suferințe a Românilor. AousațI erau 
d-mi: Nicolae Făgărășan, harnicul învăță
tor român din comuna Tiur, lângă Blașiu, 
care a fost acusat, pentru-oă a învățat co
rul tiuerimei, înfiiuțat de el, să cânte cân
tece naționale românesc!, — și loan Pop 
Păcurariu, vrednicul preot român din aoea 
comună, acusat pentru-că a suferit pe co
riști să cânte asemenea cântări.

Despre decursul acestui proces dăm 
după „Tribuna11 următorele amănunte:

Procesul, care dela 7 Maifl s’a amâ
nat pe 23 Iulie, s:a înoeput dimineța. Tri
bunalul era constituit tot din Maghiari și 
maghiaronl, procurorul asemenea un ma- 
ghiaron. Ca apărători ai acusaților erau 
d-nii advocați din Alba-Iulia Alexandru Pe
lican și Dr. loan Marciac. Mai erau apoi 
citați ca martori aprope 40 de bmenl din 
comună, între cari primarul maghiar, preo
tul rom.-cat;., doi gendarml etc. Cei mai 
mulțl dintre martori erau Unguri citați de 
procurorul, cari vedl bine 'erau în contra 
acusaților. Martorii acusaților erau Ro
mâni.

Urmeză întrebarea aousaților. Intâiu 
a fost întrebat d-nul învățător Făgărășan. 
Președintele tribunalului, în loc să-și vadă 
de treburi, începe să-i țină d-lui Făgărășan 
lecții, (jicend, că numele adevărat al său 
nu este Făgărășan, oi Fogaiasi. Contra 
acesta învățătorul protesteză. La întrebarea, 
decă densul a îuvățat pe coriști să cânte 
„ Deșteptă-te Române'*,  „Doina lui Lu- 
caciu**  și „Sus opincă1* etc., d-1 Făgărășan 
răspunde, că da, densul i-a învățat să cânte 
„Doina lui Luoaciu**  și „Sus opincă**,  dăr pe 
„Deștăptâ-te Române**  l’au învățatdela omeni 
din alte comune și dela un soldat. — Cine e 
soldatul? întrebă procurorul. — Un Ungur 
din Tiur, căruia îi Csandri, răspunde
aousatul. — Soiut’ai, că cântările acestea 
sunt ațîțătore și că ele sunt oprite? — 
Nu-i adevărat, că oântările ar fi ațițătore 
și sciu, că nu sunt oprite, — răspunde acu- 
satul,

După amedl a fost ascultat părintele 
Păcurar. D-sa era acusat pe cuvânt, că su
ferind să se învețe și să se cânte „poesii 
agitatorice**,  prin asta s’a făcut vinovat 

de „agitațiă**.  După ce face istoricul înfiin
țare’ corului din 1887 pănă ac]I, d-sa re- 
cunosce, că la dorința coriștilor, cari sunt 
băețl de șeolă și adulțl, d-sa li-a permis să 
cânte și învețe, pe lângă cântări bisericescl, 
și de cele lumesol, naționale, ca „Deștâp- 
tă-te Române1*,  „Doina lui Luoaciu1*,  „Sus 
opincă**,  „O tu fiică de Român**  etc. der 
nu reoundsoe, că aceste cântări ar fi ațîță- 
tore și că ele s’ar fi cântat cu gândul de 
a vătăma pe Maghiari, cum se c]ice în aousă. 
Eu ca preot, — cjise d-1 Păcurar — mi-am 
dat t6tă silința a lumina poporul și n’am 
săvârșit nimic, ce ar lovi în legile statului; 
îmi pare rău, oă sunt terît aici în urma 
unor pîrîturl de nimic, viclene și răută- 
oiose; declar, că ori ce va fi, nu voib în
ceta de-a îndemna poporul să-și iubâscă 
școla și biserica ea.

A urmat apoi ascultarea martorilor. 
Ungurii toți, împreună cu preotul lor ro- 
mano-catolic, s’au silit să apese pe acusațl. 
Cei mai mulțl dintre ei au fost ascultați 
în limba română, ba și jurământul l’au de
pus românesoe, deorece ei nu sciu bine 
unguresoe. Gendarmii au venit în contra- 
dicere în plângerea lor, că preotul Păcurar 
i-ar fi vătămat, dâr cu tdte acestea au 
fost lăsațl și ei să depună jurământ, mă- 
carcă apărătorii au fost în contra.

Urmeză vorbirea de acusațiune a pro
curorului Csiky, El cjLe, că prin poesiile 
acestea se propagă ura în contra Maghia
rilor. învățătorul e vinovat, pentru că le-a 
îuvățat, âr preotul pentru-că nu le-a oprit.

Vorbirea procurorului a fost combă
tută cu argumente puternice din partea 
d-lor advocațl apărători. Tinerul advocat 
din Alba Iulia, d-1 Dr. I. Marciac, care în 
mai multe procese politice de-ale nostre 
l’am văc}ut figurând ca un cald și serios 
apărător al oausei Românilor prigoniți, a 
arătat și de astă-dată cu argumentele legei 
și ale logicei sănătdse, că acusa este fără 
temeiii și ceru aohitarea clientului său, pa- 
rochului Păourar.

Der n’a fost vorba de achitare. Tri
bunalul a osîndit pe învățătorul Făgărășan 
la un an și juin etate temniță de stat și 
200 fl. spese de proces, er pc parochul Pă
curar la 8 luni temniță de stat și 120 fl. 
amendă.

Procesul a durat două dile, adecă 
Joi și Vineri în 23 și 24 Iulie n. c.

0 inspecția militară. — Coruri în 
armata româna-

(Estras din raportul oficial.)

Vinerea trecută, în 12 (24) Iulie, Ma- 
jestatea Sa Regele României Carol I., în
soțit de Majestatea Sa Regina și de Al
teța Sa Regală principesa Maria, au mers 
în casarma batalionului 3 de vânători (din 
S’naia), unde Regele a trecut în inspecția 
batalionul.

La sosire, Majestățile Lor au fost în- 
timpinate de Principele moștenitor, de co
mandantul corpului de armată și de coman
dantul divisiei.

îndată după sosire, majorul Dobro- 
neanu, comandantul batalionului, a făcut 
Majestății Sale o dare de sâmă despre sta
rea trupei,

Batalionul se afla în liniă de bătaie, 
ou drapelul și musica regimentului 1 geniă; 
er la flancul drept al batalionului se afla 
micul principe Carol.

Majestatea Sa trecu pe dinaintea fron
tului, urând sănătate trupei, la care trupa 
respuDse prin urale prelungite; apoi Ma
jestatea Sa ordonă a se eseeuta mânuirea 
armelor, focurile, diferite mișcări taotioe din 
școla de batalion și primi defilarea.

Majestățile Lor, dimpreună cu Alte
țele Lor Regale, au asoultat după acâsta 
ou multă plăcere, mai multe cântect națio
nale cântate in cor, în trei voci, de întregul 
batalion, atât de pe loc, cât și din mers, sub 
oonducerea d-lui profesor de musică Cos- 
tesou, care a reușit din fdrte scurt timp, 
să obțină resultate destul de mulțămitore, 
atrăgendu-șl mulțumirile Majestăților și Al
tețelor lor.

După acesta, Majestățile Lor au ins
pectat localurile, frumos împodobite cu cră- 
culițe de brad și flori de câmp, pe cari 
le-au găsit în perfectă stare de curățenie, 
gustând în același timp din supa ostașilor.

Terminând inspecția, Regele a adunat 
în jurul său pe toți ofițerii batalionului, 
exprimându-le înalta Sa mulțămire pentru 
gradul de iustruoțiune, ce a constatat, dân- 
du-le în același timp sfaturi și recomandân- 
du-le o deosebită atențiune asupra preci- 
siunei comandelor, asupra foourilor și în 
special a întrebuințărei înălțătorului, cău
tând a se servi de distanțe într’un mod ra
țional și potrivit ou bătaia armei model 93. 
A insistat asemenea asupra importanței și 
modului de esecuatre a colonei de atac. 
Terminând, a felicitat pe comandantul ba
talionului, învitându-1 a lua dejunul ou Ma
jestățile Lor la Castelul Peleș.

SCURELE DILEB.
— 19 (31) Iulie.

La primirea monarchului nostru în 
Bueuresci. Privitor la pregătirile ce se fac 
în Bueuresci pentru primirea monarchului 
nostru, cetim în „Epoca**  următorele: La 
primăriă, d-uii Cucu, directorul lucrărilor 
technioe și consilierul Melissianu au decis 
deocamdată următorele înfrumsețărl ale 
străzilor principale: La gară un mare arc. 
Un alt arc de triumf lîogă ministerul de fi
nance, la intrarea în calea Victoriei, astu- 
pându-se cu un paravan de fruncjis casele 
mititele și câroiumele. Un alt aro de tri
umf la intrarea palatului, și patru arcuri 
mari în dreptul square-ului, două la bule
varde și două la colțurile Calei Victoriei. 

Un alt arc la intrarea castelului dela Co- 
trocenl și un portice în parcul oastelului. 
împăratul va locui în castelul dela Cotro- 
oeni. Marea revistă de trupe, pentru oare 
vor fi concentrați 30,000 de omeni, se va 
face pe platoul dela Floreasoa. Comitetul 
de recepțiune al coloniei austro-ungare a 
deois între altele să organiseze o mare re
tragere cu facle.

— o —
Scufundarea nuni vapor. După o te

legramă din Tschi-Fu, canoniera germană 
„Iliis*  s’a scufundat în timpul unei fur
tuni. în săra de 23 Iulie, nonă mile de
parte de farul Sohang-Tung. ț)ece mate- 
loțl au scăpat. Restul echipagiului și ofi
țerii, afară de oasierul comptabil, care se 
afla la Tsohi-Fu, au perit.

—o —
Dela Asilul „Elena Domnă**.  Poimâne, 

Dumineoă, se va pune piatra fundamen
tală a clădirei șcdlei primare și profesio
nale dela Asilul Elena Domnă. Acostă îm
bunătățire, ce se aduce Asilului, a fost 
proieotată de d-1 Take lonesou în timpul 
ministerului său, c}ice „Timpul**.  Lunia tre
cută au plecat tdte elevele din Asilul 
Elena Dămnă la mănăstirea Brebu de 
lângă Telega, unde vor rămâne întrea
ga vară pănă la începutul viitorului an 
școlar.

— o—
Li-Hung-Tsang, vice-regole Chinei, 

oare de present oălătoresce prin statele 
europene, încă pe timpul sărbărilor dela 
Moscva promisese guvernului ungar, că 
la finea lunei Iulie seu la începutul lunei 
August va merge la Budapesta pentru de-a 
visita esposiția milenară. Acum însă, în- 
tr’una din acestea, Li-Hung-Tsang
încunosoiințâ pe ministrul-președinte ungar 
Banffy, că și-a schimbat planul și nu va 
visita Budapesta. Chiar și Chinezul des- 
prețuesee esposiția milenară, arangiată de 
Jidani.

—o—
Italienii persecutați în Elveția. Din 

Zilrich capitala Elveției se telegrafâză ur
mătorele: Săptămâna acesta, în diua de 
28 s’au întâmplat într’un suburbiu al ora
șului Ziirich numit Wiedikon, mari demon
strații contra Italienilor, cari locueso aoolo. 
Demonstrațiile s’au început din cauea, că 
doi Italieni au omorît pe un cetățen de 
aaolo. In săra de 28 1. c. între 8 și 10 
o casă, în care erau 70 de locuitori ita
lieni, a fost golită și o cârciumă italiană 
a fost ou totul dărîmată. Polițiști' au fost 
siliți să se folosăscă de revolvere, și au 
rănit pe mai mulțl demonstranți, dintre 
cari unul a murit. In curtea oasarmei s’a 
adunat multă lume, care a făout o larmă 
grozavă. Două ferestri dela casarmă au 
fost sparte. Miliția a deținut pe mai mulțl 
și în fiine s’a făcut linisce. Consiliul gu- 
vernial din Ziirich a propus concentrarea 
imediată a batalibnelor de infanteria Nr, 
70 și 71.

tate pentru a face pe Ferdinand se 
se hotărască a purta cheltuelile ar
mamentului. El se luptă înpotriva 
relei voințe a regelui Spaniei și a 
curtenilor lui, eâțl-va ani pe rend, 
cei mai dureroși din viața lui. In 
sfîrșit, stăruința lui eroică, prietenia 
devotată, a lui Juan Peres și pro
tecția neclintită a Isabelei făcură 
ca el să potă să întindă pânzele și 
să pornescă spre acele pământuri 
misteribse, al căror Mesia era.

' Columb era așa de sigur că va 
descoperi pământuri nouă, încât în- 
nainte d’a primi ajutorele bănesc! 
ale regelui cutezase se ia pentru 
sine, biet aventurier genovez, titlul 
și privilegiile de amiral, vice-regali- 
tatea tuturor pământurilor, pe cari 
le va descoperi, și pentru urmașii 
lui dijma pe veciă a veniturilor ace
lor pământuri. Se sui cu o sută de 
omeni în trei corăbii de comerț slabe, 
și căută timp de șepte-cjeci de 4^e 
acea Americă, pe care șî o închi
puia el ca un adaus al Asiei, bătut 
de vânturi, de valuri, și amenințat 
mereu de însoțitorii sei, cari se cre

deau pierduți. Era tragedia geniului 
jucată pe Oceanul nemărginit și sub 
cerulA nesfîrșit.

în sfîrșit, în cjiua de 12 Octobre 
1492 frica tuturor încetă. Un ma
telot de pe corabia Pinta strigă: Pă- 
ment; și îndată toți se coborîră din 
corăbii. Mateloții, beți de bucuria, 
s’aruncară la picibrele lui Columb, 
ca și cum ar fi fost un 40U> °U 
creatorol pământului pe care puse
seră piciorul; însă „Indianii**,  spă- 
riațl, fugiră în păduri; par’că pre- 
simțiau sistemul de exterminare a 
rassei lor, pe care avea să-l inaugu
reze Spania și pe care trebuiau se-1 
isprăvescă Anglo-Americanil. Inse, 
dăruind unele lucruri „Indianilor**,  
— pe cari îi numise el ast fel, fiind
că credea, că insula San-Salvador, 
scăldată de Oceanul Atlantic era o 
insulă din Oceanul indian, — Columb 
isbuti se între în legături cu dânșii 
și se le smulgă câte-va deslușiri. Vi
clenii naturali, dorind să se scape 
de Europeni, îi făcură se înțelegă 
că esistă insule mult mai mari și 
mai bogate decât San-Salvador.

Columb porni spre insulele Ba
hama și se opri în sfîrșit la insula 
care părea cea mai întinsă și părea 
cea mai bogată din arhipelagul ame
rican ; îi dete acestei insule numele 
de Hispaniola, care a4î este San.-Do- 
mingo.

Indrăsnețul navigator, care des
coperise Noua-Lume, se întorse în 
Spania, după ce-și încărcă corăbiile 
cu produsele insulelor din America. 
Spaniolii se buimăciră când vă4ură 
pe Indianii aceia ciudați, paserile 
acelea cu penele strălucitbre, plan
tele acelea uriașe, și mai cu semă 
aurul și pietrile scumpe; regele Fer
dinand se înduplecă se pună pe 
Christof Columb se șadă pe tron 
lângă densul, se-1 trateze ca egal, și 
să-l încarce cu onoruri. Insă favorea 
regală trebuia se ție scurtă vreme. 
In 4iua de 25 Septemvre Christof 
Columb se inbarcă pe o flotă nouă, 
ca se-și complecteze descoperirile. 
Sosi în Hispaniola fără se ’i se în
tâmple nimic rău; însă după ce de
barcă, vă4u ceva înfiorător. Insula 
pe care o lăsase așa de fericită, așa 

de sbrtă, era aprbpe pustiă; malul 
unde debarcase el era acoperit de 
scheletele Spaniolilor cari, după ce 
violaseră legile ospitalității, după ce 
omorîseră și jefuiseră în insula aceea, 
care părea că era un paradis, fuse
seră în cele din urmă pedepsiți pen
tru nelegiuirile lor și măcelăriți de 
Indian!. Columb întbrse însă la sine 
pe naturalii din San-Salvador, su 
puindu-i direcției sale părintesc!, pe 
urmă exploră insulele Cuba, Jamaica 
se înțelese cu Indianii și se întbrse 
rupt de oboselă, aprbpe se moră, îi 
Hispaniola.

Insula nu rămăsese multă vremi 
în pace; Spaniolii, lacomi de petre 
ceri și de bogății, omorau ori robiai 
pe nenorociții Indianl. Columb, bol 
nav, neputând să înfrâneze esceseh 
acestea sălbatice, fu acusat, că L 
îngăduise; fu nevoit se se jus 
tifice în fața lui Ferdinand; deși fi 
primit destul de rece de regele acești 
ingrat, în fața căruia se înfățișă fort' 
umilit în costum de franciscan, fi 
însă autorisat se plece ârăși în His 
paniola. Inse autoritatea lui fu îi
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0 mare nenorocire in orașul Cinci- 
Biserici. Locuitorii orașului Cincl-bissricl 
au fost cuprinși erl de o groză. nespusă în 
urma unei mari nenorooirl, ce s’a întâm
plat ohiar la casa orașului. Diu oausă ne- 
ounosoută încă pănă acum, a esplodat erl 
la 9 6re a. m. întreg depositul de dina
mită și praf de pușcă, aflător în prăvălia 
neguțătorului loan Kdszl, care ținea în
chiriat întreg parterul casei orașului. Era 
ohiar de terg și astfel puterea materie- 
lor esplosive nimici nu numai prăvălia, oi 
ohiar și șatrele de terg, ridicate înaintea 
prăvăliei. De-odată se umplu aerul de stri
gătul celor vulnerați. După stingerea focu
lui, pompierii, cari veniseră în ajutor, sod- 
seră din prăvălia trei cadavre prefăoute în 
cărbune. Numărul răniților se uroă la 200, 
între cari mai grele răni a suferit prima
rul orașului, care în momentul nenoroci- 
rei stătea ohiar înaintea prăvăliei.

— o ~
Procesul-lamesson s’a finit Marți în 

Londra. Iamesson, cum se soie, a fost con
ducătorul hordelor englese, cari înainte 
cu oâte-va luni întreprinseră espedițiunea 
contra Boerilor din Africa. Jurații decla
rară toți pe Iamesson vinovat, asemenea 
au fost declarați ca vinovațl și ceilalți 
acusați, complici ai lui Iamesson. Judecă
toria aduse următorea sentință : Jamesson 
e osândit la 15 luni temniță, majorul Wil- 
longby la 10, majorul White la 7, Coven
try, Grey și colonelul White la câte 5 
luni temniță.

—o—
Sermanul grof! In oanoelaria oomu- 

nală din Petriș, în comitatul Aradului, un 
biet grofșor ungureso îșl agonisesoe pânea 
de tote 4ilele ca simplu scriitor. E groful 
Matuska Lâszlo. Dăcă n’ar fi atâția flă- 
mancjl în țeră, de bună sămă stăpânitorii 
cjilei s’ar fi îngrijit și de groful Matuska, 
ca să-l așe4e intr’o pâne mai bună. Dâr n’a 
înoăput de Jidani. Abia aoum, după ce s’au 
format posturile de oonducățorl ai matricule- 
lor de stat, s’a ivit și pentru contele Matuska 
o speranță de căpătuire. La propunerea 
fisolgăbirăului din Radna, vice-șpanul dela 
Arad a și recomandat ministrului de interne, 
ca pe Matuska să-l număscă conducător de 
matricule suplent în Petriș. — Dâcă nici 
grofii nu s’au putut oăpătui pănă aoum 
toți, apoi când se vor oăpătui ceilalți flă- 
mân4l unguresol?

—o—
Petrecere de veră va arangia junimea 

sătmăreană, în TatarascI’ (Râsztelek) în fo
losul șodlei confesionale române din loc, la 
10 August 1896 st. n. In pausă 13 tineri 
vor dansa „Călușerul“ și „Bătuta“ îm
preună cu Hora Sinaii. începutul la 7 6re 
d. am. Prețul de intrare pentru una per- 
sână: 2 corone, pentru familii de 4 mem
bri 4 corbne, er în sus, după fiă-care, 2 
corone. Pentru provisiunea st. ospețl va fi 
îngrijit. Comitetul arangiatot.

Convocări: Adunarea reuniunei înv. 
gr. cat. din Archi-Diacon, părților Sătmărene 
aparț. diecesei Oradane e convocată pe 10 
August n. în Homorodul de mijloc.

— Adunarea desp. XXI. (Năs&ud) e 
convocată pe 16 August n. în Rodna 
vechia.

La tote aceste adunări Românii sunt 
invitați să ia parte în număr cât mai mare.

— o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di.

Concertele musicei orășenesc! din 
loo au început să atragă în mod deosebit 
atențiunea publicului român, — și cu tot 
dreptul, oăol concertele date în grădina 
hotelului „Pomul verdeUi atât ieri seră, cât 
și Sâmbătă săra, au mulțămit publicul la 
culme. Avend în vedere, că majoritatea 
precumpănităre a visitatorilor conoertului 
o formeză Românii, d-l dirigent al capelei 
s’a purtat față cu aceștia forte amabil și 
prevenitor. La concertul de erl, pe lângă 
oele trei piese românesol, ce erau luate în 
program, s’au cântat încă alte două prea 
frumose piese românescl, dintre cari una 
a trebuit să fiă încă și repetată. Aplausele 
publicului erau nesfirșite.

Nu mai puțin interesante vor fi de 
sigur și concertele, ce se vor da, tot în 
grădina otelului „Pomul verde“, mâne și 
poimâne-sără, adecă Sâmbătă și Duminecă, 
din oare causă și atragem atențiunea pu
blicului nostru asupra lor. Etă programul:

Sâmbăta se vor eseouta următorele 
piese: 1. Marș festiv de RisticI; Uvertura din 
„Wiener Iubel“, deSuppe; 3. Minnesănger, 
vals dr Fetras; 4. Doi ochi de Vântura ; 5. 
0 nopte in pădure, fantasia de Schipeh; 6. 
Visul unui reservist, de Ziehner; 7. Rosa 
Română, cadril de Brandner- 8. Sangane- 
tigir de împăratul Wilhelm II; 9. Marș 
din „Obersteiger11 de Zeller.

Duminecă ou următorul program: 1. 
Viăta de soldat, marș de Sohmerling; 2. 
Uvertura din „Euryanthe" de Weber; 3 
Friihlingsjubel, vals de Kroupa ; 4. A II 
rhapsodiă ungară, de Liszt; 5. Fantasia 
română pentru Flaută, de Doppler: 6 Blii- 
then und Perien, mare potporiu de Brand
ner; 7. Valurile Dunărei, vals de Ivanovicl; 
8. Sei nicht bos, cântec de Zeller; 9. Marș 
de bataille, de Wiest. începutul la 8 ore 
săra. Intrarea de personă 30 cr.

SOIRI ULTIME-
Budapesta, 30 Iulie. Primatele 

Claudiu Vaszary a convocat pe mij
locul lunei August o conferență 
episcopâscă, la care a invitat sepa
rat pe fiă-care prelat. Se asigură, că 
la conferență se vor desbate doue 
cestiun! importante: regularea con- 
gruei și autonomia catolică.

Neoplanta, 30 Iulie. jQiarul sâr
besc „Zastava^ anunță, că bărbații 
conducători ai oposiției sârbesc! au 
ținut o consfătuire asupra cestiunei, 
că la alegerile dietale viitore, la 
care partid să se alăture. Tot-odată 
au hotărît se convâce o mare adu
nare a tuturor Șerbilor, înaintea că
reia se-și aștârnă propunerile.

Bucurescu 30 Iulie. Regele și Re
gina României vor pleca la Ragaz 
Marța viitore.

Mâne se va ține un consiliu de 
miniștri la Sinaia sub președința 
Regelui.

BucurescT, 30 Iulie. Jpiarele opo- 
siționale spun, că cu t6tă hotărîrea 
grupului parlamentar român din 
Martie a. c., de-a nu lua parte la 
conferență interparlamentară, ce se 
va ține la Budapesta în Septemvre 
a. c., e lucru hotărît, că mai mulți 
deputaț! guvernamental! vor merge 
la Budapesta și vor participa la con
gresul interparlamentar. In fruntea 
lor se 4i°6 că va S chiar d-l depu 
tat Vintilă C. A. Rosetti.

BucurescT, 30 Iulie. Se asigură, 
că în curând regele Alexandru al 
Serbiei se va căsători cu una din 
fiicele principelui Nichița al Munte- 
negrului. In cașul acesta s’ar îm
plini una din vechile dorințe ale 
poporului sârbesc, de-a uni casa 
domnitore sârbâscă cu cea munte- 
negrenă.

0 reuniune a învățătorilor remânl gr. 
cat. din Bihor.

Belin, 27 Iulie n. 1896.
D-le Redactor ! Lung timp a trecut, de 

când am avut plăcerea de-a ceti apelul co
legilor mei, anume al d-lor MurSșian și 
Petru Hertze, privitor la constituirea unei 
reuniuni a învățătorilor români din Bihor. 
De atunci a trecut mai un an de dile și 
tot nu s’a făcut nimic pentru constituirea 
reuniunei.

Eu și cred, că și ceilalți colegi ai mei, 
au tot așteptat, că acum, ba acum Vene
ratul consistor diecesan gr. cat. de Ora- 
dea-mare va concura prin protopopi pe 
toți învățătorii din Bihor la o adunare de 

constituire, însă ne-am înșelat, de-orece în 
causa acesta, precum se vede, nici pănă 
în diua de astă4l nu s’a făcut nimic din 
partea celor chiămațl. Fiindu-ne cunoscută 
ordinațiunea ministeriului de culte și ins
trucțiune publică Nr. 23, 201 din 1872 (§. 1) 
care pe fiă-care învățător îl îndătoresoe să 
se facă membru la vre-o reuniune, îmi per
mit a atrage din nou atențiunea fraților 
colegi din Bihor, rugându-i să-și însemne 
bine, că causa acăsta mai mult nu trebue 
lăsată să trecă numai așa, de-orece acuma 
mucul a ajuns la deget. AstădI avem și ins
pector școlar diecesan pe Magnif. de Juhasz, 
dela care sperăm, că va întreveni la foru
rile competente pentru ca să ne putem și 
noi numera cât mai curend între învăță
torii, cari acuma de mult îșl au reuniunile 
lor filiale și generale.

Rog, der încă-odată pe onoratele nos- 
tre autorități superiore bisericescl, să bine- 
voăscă a țină sămă de acestă nobilă dorință 
a învățătorilor, și cât mai curend să ne 
vină în ajutor, chiar și fără de-a mai aș
tepta atâta rugăminte. Și așa în Bihor Ro
mânii stau forte rău în privința reuniunilor, 
er noi, învățătorii români, mai ales avem 
neapărată lipsă de-o asemenea reuniune.

Fraților și Domnilor Colegi, să stri
găm cu toții încă-odată din tote puterile 
nostre, ca să străbată răsunetul nostru peste 
dealuri și peste munții cei mai înalțl, ca 
așa să audă cei ce trebue să audă și să 
vadă, că noi întru adevăr vrem și dorim 
ca să se înființeze o reuniune a învățăto
rilor români gr. cat. din Bihor. Sus ini
mile, că altcum causa nostră e pierdută.

Stimătoriu:
Augustin Papp, 

înv. gr. cat.

Cum, când vin și cum se pot încungiura 
frigurile?

Suntem în dricul verei și în aju
nul grasărei frigurilor. Ce contrast: 
Mijlocul verei și grasarea frigurilor! 
Der totuși așa este. Timpul friguri
lor e vara; ierna ele se ivesc rar, 
ca corbii cei albi.

Cred că nu se vor supăra d-nii 
doctori și că se vor bucura laicii, 
decă vom descoperi câte seim noi 
în privința acesta.

Era la anul 1861 când — după 
căderea sistemului centralistic al lui 
Schmerling— se urziaunouele forme, 
după care avea a se țese pânza con
stituțională dualistică. Prin August 
Andreii! Mocionyi me provocă se 
me duc la Timișora, fărăa-m! arăta 
causa pentruce? Nu așteptaiu se me 
cheme de doue-ori, ci plecaid. și a 
doua 4i găsirăm la masa gene
rosului domn sus numit, împreună

fruntată de Spaniol!, cari dedeau 
serbări Indianelor, le violau or! le 
furau; purtarea lor ticăldsă hatărî o 
revoltă generală în cele doue or! trei 
insule ocupate de dânșii. Columb, 
tot-deuna pândit de pizmă și bîrfît 
de curtenii lui Ferdinand, fu provo
cat de magistratul Bovadilla se se 
constitue prisonier și se se întârcă 
în Spania să fiă judecat. Când se 
arătă marele om încărcat de lanțuri 
la curte, sbucnii indignarea generală; 
nici nu fu esaminat procesul nele
giuit ce-i fusese intentat pe basa 
unor raporte falșe, și Bovadilla fu 
înlocuit cu un guvernator nou.

Era timp pentru Columb ca se 
se odihnescă și se se retragă. Mor- 
mîntul însă este singurul loc de re
tragere al omenilor de geniu. Fri
gurile descoperirilor geografice îl 
munceau încă; un Portuges, Vasco 
de Gama, deschisese drumul Indiilor, 
dublând Capul Bunei-Speranțe. Co
lumb nu credea că făcuse destul 
pentru omenire. Deși era bătrân și 
bolnăvicios, organiză o flotă com

pusă din patru mici corăbii și se 
înbarcă la Cadix la 19 Mai 1502. 
După âmeni se revoltă marea în 
potriva lui; fu asaltat de furtună; 
ma! tote corăbiile se înecară și, în 
locul bogățiilor și a grămecjilor de 
aur, pe car! le așteptau lacomii Spa
nioli, el abia putuse se întărcă bolnav 
și sărac lipit pe o corabiă stricată.

Ingratitudinea și pizma se nă
pustiră asupra lui.

„Dâcă voesc să mănânc or! să 
dorm“ — scria din Sevila, Christof 
Columb fiiului său — „trebue să bat 
la ușa unei ospătării și de multe-or! 
„nu am cu ce să-mi plătesc mânca
rea și odihna“.

Părăsit de un rege nedrept, 
Christof Columb lâncezi în Spania 
în mizerie pănă la mărte, după ce 
descoperise o lume nouă, care prin- 
tr’o ultimă bătae de joc a sărții nu 
luă numele lui, ci numele unui Flo
rentin, imbarcat împreună cu el și 
condus de arătările lui Columb: 
Amerigo Vespucci.

Benjamin Gastineau. I. S. Spartali.

Cerșitorul.
— „Dați milă și pomană la un 

biet nenorocit! Fiă-vă milă, dmeni 
de omenia, o bucățică de pâne, un 
creițar, ce v’a rânduit Dumnec|eu“.

Așa cjicea jalnic și încetișor 
un Imoșneag inie, sdrențos, cu un 
băț în stânga și cu pălăria în 
drepta, înaintând încetișor printre 
omeni, prin târgul de vite. Și 6me- 
nii îi întindeau mai câte-o bucată 
de pâne, mai câte-un ban, și pănă 
a nu-i pune pomana în pălăriă, o 
sărutau, er el 4icea: „bogda proste, 
fiâ de sufletul morților și de sănă
tatea dumitale“.

Și apoi cânta:
Pentr’un ban, pentr’un grițar,
Sorie-i Domne’un serindar;
Pentr’un ban, pentr’o groșiță,
Sorie-i Domne-o luminiță!

Eram și eu în târgul de vite, 
scosesem o vaeă bătrână de vân- 
4are și — fiind-că la vacile bătrâne 
nu se prea îndesă cumpărătorii, 

aveam timp destul de a privi la ce 
se întâmplă în jurul meu și de-a 
povesti cu un om dela noi, care 
încă scosese o vacă betrână și care 
încă nu avea cumpărători ca și 
mine. Oare cum căuta vacile nâstre 
în gură, se tot duceau.

Stând așa și povestind cu omul 
acela, se apropia cerșitorul și la noi. 
Mie-m! vinea lucru bătător la ochi, 
că pe când alț! cerșitor! strigau în 
gura mare și de abia căpătau ici- 
colea câte ceva, p'a tund moșnea
gul âsta mai dela fiă-care târg că
păta câte ceva. Mulți târgari îi 
(jiceau pe nume: „Ține, bade Pas- 
cule!“

Curios fiind, de unde mai toți 
târgarii sciu, că pe moșneg îl chiamă 
Pascul și de ce el capătă mai multă 
pomană ca alții, întrebaiu pe veci
nul meu: Bade Alexă, cine-i Pascul 
acesta, la care mai fiă-care-i dă 
câte ceva?

— „Ce, nu-1 cunosc!?“
— „Nu!“
— „Apoi, da! Nu-1 vei fi cu-
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cu Dr. Pomuțiu fisicul districtului 
Timișâra, Petru Cermena căpitanul 
orașului și Vincențiu Babeș.

Fără se ve spun, veți gâci, că 
Andreiu Mocionyi ne chiămase la o 
conferență națională și, după ce ne 
consultarăm câte va âre, ne opri la 
masă, la care apoi se continuă dis
cuția asupra hotărîrei consultărei cu 
tot zelul și ardârea, ce caracterisa 
pe bătrâni.

Eu pătimeam de friguri și sciam 
bine, că vor se me cerceteze în de
cursul mesei, der nu voiam se mă 
lipsesc de continuarea mai departe 
a discuției și nici se stric petrecerea 
societății. Am rămas, deci, la masă. 
Mâncând, bend și discutând, frigu
rile mă prinseseră cu o putere și 
fcriă și mai mare, decât altă-dată. 
Der decă erau ele turbate, eu încă 
nu eram papă lapte, ca să mă dau 
legat numai decât, să părăsesc masa 
și societatea. Am răbdat, mi-ăm în
cordat tote puterile, am mâncat și 
băut cu sila, am vorbit și disputat 
încă cu mai mare foc decât pănă 
aci, așa că numai Dr. Pomațiu ob
servă lupta și împotrivirea mea con
tra tremurului frigurilor. După masă 
luându-se rămas bun unii dela alții, 
Dr. Pomațiu mă învită la sine, ca 
să-i mai spun câte ceva din 1848—49. 
Spunendu-i, cum am intrat și eșit 
cu 800 feciori rău armați printre 
trupele kossuthiste în cetatea Albei 
Iulia, „Valea-popii“ și pe la '„Prăvă- 
rii“ etc., el îmi (țise: Vec|I, să nu te fi 
văcțut cu câtă bărbățiă te-ai luptat 
astăzi la masa lui Mocionyi în con
tra frigurilor, nu ți-ași crede cele 
ce-mi istorisesc!; der așa cred și me 
bucur, — trebue să sci, că numai 
un doctor păte judeca, ce luptă te
ribilă e aceea în contra frigurilor. 
Fiind-că am vecjut, de câtă putere 
dispui și cred că vei împlini și face 
<ceea ce-țl voii> spune eu, ascultă:

Două sunt căușele principale, 
cari produc frigurile: recelă și mân
carea prea multă, grețăsă și grea. 
Decă ți-s’a stricat și îngreunat sto
macul din mâncare — ceea ce omul 
pote se scie și fără a mai întreba 
pe doctor, — atunci n’ai, decât se 
postesc!, se țini 2—3 4^® dietă, să 
nu mănânci, decât o zamă de pui, 
■fără pâne, și se bei decă se păte un 
pahar ori două de vin bun, vechiG. 
Dând ast-fel timp stomacului se con
sume bucatele cele prea multe și 
grele, ce le-ai luat fără socotelă, fri
gurile încetă de sine, fără vre-o doc
toria.

Der de cele mai multe-ori fri
gurile vin din recelă, și acesta se 
întâmplă mai des și cam numai 

vara, pentru-că fiind vara cald, um
blă omenii mai ușor îmbrăcațl și 
asudă mai mult și mai tare decât 
ierna. Ierna, chiar de asudă câte
odată, nu răcesc așa ușor, de 6re-ce 
sunt bine îmbrăcațl și se feresc de 
recelă.

Trebue să scii, că între pielea 
și carnea omului se află o fluiditate, 
un fel de mîzgă, cum e primăvara 
mîzga între scărța și golul lemnului 
(arborelui). E destul — $ice amicul 
omenimei Dr. Pomuțiu — să mergi 
vara repede în arșița sârelui 4—500 
de pași și apoi să te trântesc! așa 
asudat pe-o canapea, ori sub vre-un 
pom la umbră desă și răcorosă — 
și numai decât frigurile sunt gata, 
pentru-că trecând din mare fîerbin- 
țălă în mare răcăre, fluiditatea ce se 
află între piele și carne se adună, 
se prinde cum se prinde tomna apa 
înainte de-a îngheța, apoi ținete 
pănă o vei pută erăși încălcți și face 
fluidă, ca se circule între piele și 
carne.

Asta se pote face cu chinina, 
ce are să ți-o prescrie doctorul. Dâcă 
însă ești tare și voinic, ai se țini 
dietă 2—3 4il®, pănă se reguleză 
paroxismul așa, ca să sci acurat ora 
și minuta când vin frigurile. După 
ce o sci arăta e ușor: iai bâta în 
mână și cu 5 ore înainte de sosirea 
frigurilor pleci la preâmblare, der 
te du de tot încet, ca să poți con
tinua 5 âre fără întrerupere și odihnă, 
ca și pendulul unui orologiu. Ai fă
cut acestă preâmblare, apoi șe^I, 
mănâncă ce-țl place, fiă chiar varcță 
cu carne de porc, căci ai scăpat de' 
friguri.

Așa-mi spuse mie doctorul Po
muțiu, pe care Academia maghiară 
pentru talentul său îl trimise cu spe
sele ei la Paris ca să-șî îmbogățâscă 
cunoscințele, er Regimul lui Schmer- 
ling ?a aplicat ca fișic al distric
tului Timișorei.

Dăr se vedem, acum cum se cu- 
reză Românul țăran de friguri?

„La friguri se nu te lașii11 Așa 
4ice poporul român și așa și face 
el. Unii țărani se duc la cârciumă, 
beu într’o dușcă 3 său 5 deci de vin 
și apoi plecă și se duc pănă când 
pică undeva de pe piciâre, dăr nu 
scapă de friguri. Alții se îmbracă 
cu cea mai căldurăsă haină ce o au, 
se încing peste ea cu șerpar și prind 
a lucra pănă nu mai pot și așa unii 
scapă de friguri. Alții nu mănâncă 
o cR întregă de loc; a doua c|i des 
de dimineță iau o litră de vin și în
cep a bea câte-un păhăruț la totă 
jumătatea de ceas pănă îl bea tot; 

apoi se pun în pat, se acoper bine 
ca se asude. Urmarea e, că unii se 
vindeca, alții însă nu. Mulțl sufer și 
se târesc câte 6—8 săptămâni pe sub 
tote umbrele pănă rămân numai 
schelete, ori păte chiar mor.

Singura medicină prescrisă de 
doctori în contra frigurilor este chi
nina. Der pe lângă ea mai trebue 
ținute și celelalte reguli, ce arată 
doctorii cei buni, ca d. es.: se nu 
mâncăm prea mult și bucate grele, 
să nu ne ostenim, să nu ne măniăm 
seu supărăm, cu un cuvânt, să ne 
ferim de tot ce ne turbură și scâte 
din starea normală.

Sunt mulți cari 4*®,  că de chi
nină se Gmflă splina. Asta nu o cred. 
Cel puțin eu, care după ce am tre
cut 4e 60 de ani și nu am mai pu
tut face cura lui Pomuțiu, am luat 
atâta’ chinină, încât ar fi plătit tot 
neamul meu. Nu mi-s’a umflat însă 
nici splina, nici alte organe interne.

Am scris acestea, ca dâră cei 
ce le vor ceti să se pătă folosi de 
ele mai bine decât mine, care, pe 
lângă tâte relele, am trecut de 75 ani.

Brașov, 25 Iulie n. 1896.
Axeutie Severu.

îmbunătățiri și reforme economice.
Discurs rostit de I. Georgescu în adunarea desp. 
III al Făgărașului, al Asociațiunei transilvane, ți
nută în 12 Iulie st. n. 1896 în comuna Porumba- 

cul infeiior.

Onorată Adunare!
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere, 
Unde-s doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce. 

Alexandri.

De bună, semă, că adevărul acestor 
cuvinte l’au avut în vedere și repausații 
noștri Archierei de piă memoriă Alesandru 
Sterca Șuluțu și Andreiu baron de Șaguna, 
când înainte de acăsta cu 35 . de ani s’au 
adunat și sfătuit împreună cu alțl fruntași 
de ai noștri pentru înființarea: „Asociațiu
nei transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului român“, care împărțin- 
du-se apoi în mai multe despărțăminte să 
potă cuprinde sub aripile sale totă suflarea 
românescă.

Asociațiunea nostră transilvană ne în- 
trunesce în tot anul odată în centrele mai 
însemnate românescl, 6r despărțămintele ei 
încă se întrunesc câte odată său de două- 
orl pe an. O asemenea adunare este și 
acesta, ce se ține aici din partea despăr
țământului III al Făgărașului.

Fiind-că partea cea mai mare a po
porului nostru intruit la acestă adunare 

nu înțelege scopul ce-1 urmăresce asocia
țiunea nostră și despărțămintele ei, așa 
fîă-ml îngăduit și mie cu acest prilegiu de 
a face câte-va destăinuiri și lămuriri des
pre acela, înainte de a ajunge la tema, 
despre care mi-am propus să vorbesc și eu 
în acestă adunare.

Chiar și înaltul Ziditor la facerea lu
mii ne-a arătat o pildă frumosă în privința 
asociării seu a tovărășiei, când după ce a 
făcut pe Adam și a dis: „Nu este bine ca 
să fiă omul singur, ci să-i facem lui o so- 
țiă, care să-1 mângăe și ajute în lipsele și 
năcazurile lui“ și astfel ia făcut pe stră- 
moșa Eva.

Așa ș’au dis și răposații Archierei ai 
noștri mai sus pomeniți dimpreună cu alțl 
fruntași la anul 1861, când s’au adunat mai 
întâiu pentru înființarea acestei asociațiunl, 
că: „Nu este bine ca poporul român să 
mai orbece și pe viitor în întunerec și ne
știință, ci să-i aprindem și lui o lumină 
cât de mică, care să-l lumineze și povă- 
țuăscă spre cultură, științe și progres, pre
cum a luminat și condus stâlpul de foc 
noptea pe Jidovii rătăciți prin pustia 
Arabiei“.

Der, deși Asociațiunea nostră transil
vană este înființată mai de mult, totuși ea 
a înaintat pănă acum cam încet în asemă
nare cu alte Asociațiunl străine de felul 
acesta și acâsta s’a întâmplat parte din ne
știința poporului, parte din lipsa de spri
jin moral și material a unor fruntași de ai 
noștri mai cu dare de mână, cari ar ave 
o sântă datorință morală de a sări la tot 
prilegiul întru ajutorul ei.

Pe lângă tote pedecile și greutățile 
de pănă acum, Asociațiunea nostră a lu
crat mult pentru deșteptarea și cultura po
porului nostru, acordând stipendii școlari
lor mai săraci de pe la școlele mai înalte, 
apoi învățăceilor dela meserii, premiind și 
tipărind <fărți mai de valore, susținând o 
școlă mai înaltă de fete în Sibiiu ș. a.

Deșteptarea și cultura poporului nos
tru au făcut în timpul din urmă un pro
gres sâu spor atât de îmbucurător, încât 
suntem admirați chiar și de străini: bise
rici și școle nouă s’au făcut acum de o ju
mătate de veac mai în fiă-care comună, în 
cari propoveduesc aprope pretutindenea 
preoți și învățători zeloși cuvântul adevă
rului, luminei și științei, întocmai precum 
au propoveduit apostolii lui ChristoîpEvan- 
geliul creștinismului între poporele păgâne.

Der acest progres să nu ne amăgescă 
nici decum și să credem, că am fi înaintat 
așa departe, încât nu am mai avea tre
buință de a ne opinti, ca să înaităm și pe 
viitor tot mai mult. Nu, nici decum! Mai 
avem multe de isprăvit și pe viitor: mai 
avem lipsă de multe adunări de acestea, 
în cari să ne putem sfătui despre sdrtea 
nostră și a poporului.

Lăsând ca alțl inteligențî și fruntași

xioscând, c'ai fost pe la șolă, der 
tata dumitale l’a cunoscut bine. E 
Pascu, morarul cel bogat dela mo
rile cele cu bontău, de pe Someș“.

— „Cum? Esta se fiă Pascul, 
morarul cel vestit?

— „Esta.
— „Hm! Și cum a ajuns la 

starea asta ticălosă în care se află?
— „D’apoi așa, că i-a fost eșit 

vestea de bogat ce era. Apoi bogă
ția lui sta în bani gata. Avea, pre
cum spun âmenii, o ladă de stejar 
și în ea avea o mulțime de bani de 
aur și de argint și avea și contră- 
tușe multe, cum da bani împrumut 
pe la âmenl. Der din banii ce-i mulți 
nu cumpără nici casă, nici loc, ci 
adună ban peste ban, cum 4i°ea ©1: 
.să aibă la bătrânețe. Copii nu avea. 
Mora aducea venit mare, apoi bine 
că mora era grofescă și venitul cel 
mai mare al grofului era, der el mai 
mult decât de 30 de ani o ținea în 
arendă. Și-i mergea bine. Der o gre- 
.șelă mare a făcut, că nu și-a băgat 
banii în pământuri, că vestea bani

lor merge iute și omeni doritori de 
bani unde nu sunt? Cum s’a întâm
plat, cum nu, că odată, — la pri
mavera vor fi opt ori ddră nâuă ani 
d’atunci, ■— pe la mie4ul nopții, spre 
4iua de Pasci când nu era suflet 
de om la mâră, numai el cu moră- 
rița și cu ucenicul ce-1 avea, numai 
aude strigând glas de om: Bade 
Pascule, eșl, că se înecă mbra, a in
trat apă ’n bontâu.

Era lună ca 4i,ia- El ese repede 
cu ucenicul după el, der cum ese 
din casă, cum îl apucă doi âmenl 
pe el și doi pe ucenic, le legă gura, 
le lăgă mânile ’n spate și piciârele 
de olaltă și-i străjuesc acâle, er alții 
doi intră în casă, dau se lege și pe 
morărița, der ea se svercolesce se 
scape afară să strige „tulvai“. Atunci 
unul din străinii ce intrară în casă 
îi dă una cu securea după cap, de 
cade jos, apoi îi mai dă una cu tăi
șul săcurei, de-i cade capul ca o că- 
-pățină de curechiu de cătră gruma4l. 
Și apoi la lucru, băiete. Stricară 
lada cea de stejar și o goliră de tot 

ce era în ea; nici un ban nu lăsară, 
nici o surisâre cât de mică, apoi des- 
brăcara casa de hăineturl și din pod 
coborîră slănini și unturi și cărnuri 
de porc și-și umplură sacii, apoi eșiră 
încărcați și se puseră în luntre și tre
cură Someșul lăsând pe morarul Pas
cul și pe ucenic legați de mâni și 
de piciâre și cu gurile înfundate de 
câlți și legate cu năfrăml, er pe mo- 
răriță mârtă ’n casa morii.

Așa stătu Pascul morarul de pe 
la mie4ul nopții pănă Duminecă în 
4iua de Pasci după vecerne, când 
merse un sărac, care t.ot-deuna în 
4iua de Crăciun și în 4iua de Pasc! 
scia, că capătă dela Pascu mâncare 
și beutură și câte-un rânduț de haine 
purtate. Când ajunse săracul la moră 
se minună cum de nu-1 latră cânii, 
ca de altă-dată, adecă cânii erau 
morțl umflațl în apropierea morii 
er morarul cu ucenicul erau vineți, 
țepeni, înainteâ ușii tin4ii. Cuprins 
de spaimă dete săracul larmă, stri
gând „tulvai!“ Atunci ’i se păru, că 
ucenicul se cârcă a ridica capul. 

Deci repede se dă săracul și deslega 
pe morar și pe ucenic și le desfundă 
gurile, apoi fără a mai cerca ce-i 
prin casă, fuge în ruptul capului că
tră sat, strigând cât putea: Săriți, 
âmenl buni, e primejdiă la morarul.

Cum au4iră âmenii, alergară în 
fuga mare spre moră. Ucenicul era 
ridicat într’un cot, plângând și ți- 
nându-se cu mânile de cap, er mo
rarul numai din când în când sufla. 
Satul întreg s’a adunat, ca la mi
nune, și âmenii nu-și puteau da sema, 
ce s’a putut întâmpla. Un om întră 
în casă, adecă acolo era o baltă de 
sânge și morărița mârtă, fără cap. 
Grâza era mare. încet cu încetul se 
desmeteci ucenicul și spuse cele în
tâmplate. Cu mare greu își veni și 
morarul în simțire și plângea și se 
ținea și el de cap; semn, că după 
ce-i legase nâptea hoții, îi loviră și 
în cap și peste spate, că toți erau 
vineți. Primarul puse numai decât 
străji la fața locului, er pe morar îl 
puse într’un țol și-l duseră în sat, 
er pe ucenic îl duseră de sub suori 
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de ai noștri să lumineze poporul despre 
alte cestiuni și afaceri ardătore ale lui, eu 
mi-am propus cu acest prilegiu a atrage 
luarea aminte a onoratei adunări de față 
asupra unor porniri stricăciose, cari s’au 
încuibat în timpul din urmă în mijlocul 
poporului nostru, precum și asupra îmbu
nătățirilor și reformelor mai nouă econo
mice.

Poporul român în întreg cuprinsul 
său este un popor agricol și econom de 
vite. Cătră acestea două ocupațiunl atâta 
revnă și atragere a arătat atât în trecut, 
cât și în timpul de față, încât a uitat a- 
prope cu totul industria și comerciul, două 
isvore acestea mai bogate de câștig decât 
plugăritul și economia vitelor.

Urmarea acestei uitări și lenevirl a 
fost, că la noi pănă acum nu s’a putut în
temeia clasa de mijloc, care adecă mijlo- 
cesce schimbarea productelor între domni 
și • țărani și așa dobânda o iau mai totă 
străinii aședațl. printre noi, cari fac acelea 
mijlociri.

Că poporul nostru nu a îmbrățișat 
pănă acum cu destulă căldură meseriile și 
negoțul este a se ascrie și împrejurărilor 
nefavoritore din trecut, când Românului 
ca atare nu-i era ertat să învețe meserii 
seu să pbrte negoț pe la orașe, unde erau 
anumite țehurl (tovărășii), cari nu cuprin
deau în sînul lor alțl măestri și neguțători, 
decât numai de cei din națiunea lor.

Astfel fiii poporului nostru, cari n’au 
fost dațl pe la șc61e mai înalte, au fost si
liți a rămâne tot numai la cornele plugului. 
Der, pe când poporul s’a sporit, pământul 
a rămas același, așa că de pe o moșiă de 
pe care mai înainte de acâsta cu o jumă
tate seu un veac întreg, se nutrea și trăia 
o singură familiă, astădl trebue să trăescă 
câte două seu trei.

Un economist învățat a dis, că unde 
prin o lucrare mai înțeleptă (rațională) a 
pământului se pote face ca în loc de o 
pâne se crescă câte două, acolo se pot 
nasce și în loc de un om, câte doi, căci 
au cu ce să nutri; la noi însă, dâr cu deo
sebire aici în țera Oltului se pote susțină 
lucrul întors, de-orece se nasc mai mulțl 
omeni, ca cât se produce pâne. (Aplause).

Așa stând lucrul este prea natural, 
ca să ne gândim și noi mai cu de-adinsul 
și s^fne apucăm pe viitor și de unele me
serii și neguțătorii, căci după cum am vă
dut, precum au trăit părinții și moșii noș
tri noi nu mai putem trăi din causă, că ne 
tot înmulțim, âră pământul nu se mai spo- 
resce, ci rămâne același, precum a fost cu 
veacuri mai înainte de acesta.

începutul s’a și făcut pe cele mai multe 
locuri și nouă nu ne rămâne alta, decât să 
sprijinim pe puținii noștri măestri și negu-

și la dădură de mâncat și de beut, 
că erau mai morți și de bătuți, și 
de fbme și de sete, ba și frig le fu
sese, că erau numai în cămașe, cum 
eșiseră din așternuturi. Primarul tri
mise numai decât după judecători 
și' îndată a doua Ți de Pasc! fu în 
sat judecătorul cu doftori și cu gen- 
darml. Și au căutat, și au judecat, 
și pe hoți nu i-au aflat pănă ’n Țiua 
de aȚl. Mărturisirea morarului și a 
ucenicului le puseră la protocol, pe 
ei îi duseră în spital, unde stătu 
ucenicul vre-o 2—3 luni de cpi0, 
apoi se însănetoșâ, că nici n’a fost 
pote bătut așa tare, și era om tinăr, 
apoi omul tiner iute se scapă, iute 
se capătă, der bietul Pascu stătu un 
an de flile, apoi eși slab și cu cât 
avea pe el.

El, care era bogatul cel vestit, 
acum trebue se cerșescă, dâcă nu 
vre se mdră de f6me. Nici n’a mai 
abătut pe la mbră de atunci, der și 
de-ar vre se mârgă, n’ar aflao, că, 
la anul după întâmplarea cu el, veni 
un povoiu mare și o duse cu bon- 
tău cu tot, de nimeni nu i-a mai 
auflit de nume; nimeni nu scie. du- 
eu-o-a Someșul pănă colo departe, 

țătorl, ca ei să potă da mereu înainte și 
așa să se îmbărbăteze și alții la îmbrăți
șarea meseriilor și a negoțului. Acesta ar 
fi una dintre îmbunătățirile, ce am pută 
face meseriilor și negoțului nostru național.

O altă îmbunătățire- ar fi și aceea, ca 
industria de casă atât de înfloritore pănă 
acum la poporul nostru să nu dea îndărăt, 
ci ea să înainteze și să se perfecționeze și 
pe viitor tot mai tare; durere însă, că în 
timpul din urmă s’a vădut o .pornire stri- 
căciosă în privința acesta, s’a vădut adecă, 
cum țăsăturile trainice de lână, cânepă și 
in sunt înlocuite cu țăsăturl de bumbacurl 
și giolgiurl „frumose la vedere der slabe 
la purtare14, după cum se dice.

Țesăturile și chindisiturile, ce se fac 
pe acelea de cătră femeile nostre pretutin- 
denea, au pus în uimire chiar și pe străini, 
cari cumpărând apoi asemenea modele le-au 
dus prin fabricile lor și au început’a face 
cu .ajutorul pressei (teascului) și al colori
lor diferite țăsăturl în colori, pe cari după 
aceea ni le vend tot nouă sub numiri de 
fețe de pat, de masă, chindăuă (ștergare), 
cârpe de cap, de buzunar (batiste) ș. a.

O altă pornire tot așa de stricăciosă, 
ce se vede acum de un timp încuibată în 
mijlocul poporului nostru este și mândria 
(luxul). In loc de a rămâne pe lângă vest
mintele nostre mai de demult, precum sunt: 
opincile, ciorecii de lână seu pânză țăsuțl 
în râsboiu de cătră femeile nostre, recă- 
lele de lână, buboele (sumanele) și altele, 
alergăm după tote prin târg, „căci le cum
părăm mai eftin, de cât ne costă făcutul 
în casău, după cum audim dicend pe unele 
din femeile nostre; ele uită însă, că un lu
cru făcut în casă ține de două-orl mai mult 
ca cel cumpărat de prin târguri.

Așa se dau cu crucerul, decerul și flo- 
renul din casă banii câștigați cu multă trudă 
și sudore chiar și pe acelea vestminte, pe 
cari ni le-am putea face și noi, apoi pe 
altele, pe cari nu ni le putem face, pre
cum sunt: pălăriile, peptarele, șerparele și 
altele, pănă ce ne pomenim, că nu mai 
avem nici în ladă parale, nici în coș bu
cate, așa încât apoi la mulțl se adeveresce 
strigătura poporală:

Lelița e cu cercei, 
Badea c.u ciărecii răi, 
Lelița e cu papuci,. 
Badea cu ciorecii rupți.

(Așa este!)
O altă pornire tot așa de stricăciosă, 

care s’a încuibat în mijlocul poporului nos
tru de un timp încoce este și patima be
ției, care a început a prinde în rociul său 
chiar și o parte din generațiunea mai ti- 
nără.

întrebuințarea beuturilor spirtuose a 
fost cunoscută din timpurile cele mai în
depărtate. După testamentul vechiu, încă

unde se pierde și el, ori că cufun- 
datu-s’a undeva?

Acum scii povestea cerșitorului 
Pascu? Scii de ce toți îi întind milă? 
Toți îl cunosc, că ddră pe un morar 
vestit câtă lume îl caută?!

Așa-mi spuse badea Alexa, acu-s 
trei ani. De multe-ori me gândii la 
întâmplarea lui și la nestatornicia 
bunurilor pământesc!. Est an, când 
umblau colindătorii, cine-va strigă 
dela terestră cu glas răgușit: „Lâ- 
sa-vețî sfântul Crăciun în casă?“Er 
după ce ’i s’a răspuns: „lăsa11, în
cepu, cu glas jalnic și răgușit:

Coborît’o coborît
Domnul sfânt p’acest pământ
In mijlocul satului
La casa bogatului...
Acela-i om bătrân și-i singur, 

cugetaiu eu și-l chiămaiu se colinde 
în casă. Adecă cine era? — Pascu 
morarul!

Nu colinda, bade Pascule, îi Țic 
eu, ci hai șecjl ici pe scaun lângă 
cuptor și-mî spune, nu-ți e jale după 
Țilele cele bune ale dumnitale?

— Se-ml fiă jale? De ce? Atâta 
am fost vrednic! De e j vrednic 
se ajung Țile mai br . bătrânețe, 

și Noe al doilea întemeiător al neamului 
omenesc, bând odată mai mult vin s’o îm
bătat și el și nesciind ce face a rămas de 
rîsul și batjocura fiiului seu Ham.

Der cu totul altele au fost beuturile 
din trecut și altele sunt cele de astădl; 
beuturile din trecut au fost naturale, adecă 
așa precum le-au lăsat mama natură, âr 
cele de astăcll sunt mai mult măestrite 
(meșteșugite), precum s’a măestrit și ome- 
nimea actuală, față de cea din trecut.

S’a constatat, că dintre omenii că- 
duțl în patima beției mai mult ca jumătate 
nebunesc seu capătă alte bole primejdiose 
înainte de mortea lor, mai departe s’a con
statat, că cele mai multe hoții, bătăi, omo
ruri, aprinderi și alte fără de legi le ser- 
verșesc bețivii și încă pe timpul Dumine
cilor, când crâșmele pe cele mai multe lo
curi sunt îndesuite de omeni, femei, tineri, 
bătrâni și copii, eră bisericele stau gole, 
și comisiunile de asentare au constatat la 
rândul lor, că pe unele locuri tinerimea 
chiămată la ostășime este atât de slabă, 
încât parte mare nu se pote asenta.

Ce să mai dicem apoi despre acei pă
rinți nefericiți, cari aducând și pe acasă 
rachiu, dau și la copiii cei mai mici, seu 
că-i duc în societatea lor pe la crâșmă, 
„ca să bea și ei cât de puțin, căci de nu 
li se frige inimuța11, după cum die ei. Ast
fel am ajuns ca să vedem pe cele mai 
multe locuri, că tinerimea bea și-și petrece 
cu aceeași plăcere prin crâșme, ca și cei 
mai bătrâni.

Onorată Adunare 1 Unde vom ajunge 
ore continuând pe calea apucată ? Vom 
ajunge desigur la un rău mare, vom 
ajunge sclavii (robii) beuturilor spirtose, 
vom ajunge în sfîrșit, ca să se adeverescă 
la mulțl strigătura poporală:

Cui îi place rachiul bine 
Nu-i mai v=c]I cu haine bune,

Seu:
Vinul, țuica cui îi place, 
N’are cu ce să se ’mbrace.

Acestea le-au avut în vedere nu nu
mai o parte dintre fruntașii și inteligenții 
de pe la noi, ci chiar și de prin alte țări, 
când au început a înființa nisce reuniuni 
(tovărășii) de temperanță, membrii cărora 
sunt obligați prin jurământ de a nu mai 
bea rachiul, precum de a împedeca și pe 
alții dela beutura aceluia. De-ar da D-4eu, 
ca asemenea reuniuni să se înființeze și 
sporescă pretuțindenea, ca astfel se ster- 
pescă cu desăvârșire patima beției dintre 
fiii poporului nostru.

O altă pornire, care s’a încuibat de 
un timp în mijlocul poporului nostru este 
și aceea, că de un timp încoce, unii au în
ceput a face mereu la împrumuturi, fiă de pe 
la particulari: mai bogațl, fiă mai de pe la

mi le da Dumnezeu; așa.... mulțam 
Domne, că pot barem! umbla, de 
nu cad la pat. Mă dâre de durut, 
focuitul est de cap, și nu prea ved 
bine nici nu aud de trebă, der alt
cum nu ml lipsesce nimic. Ori unde 
întru, ori la ce creștin, capăt ceva, 
cât nu duc lipsă de nimic; unde mă 
apucă năptea, nime nu mă scdte din 
casă; pe departe nu merg în cerșit, 
numai prin aretul satului meu, prin 
satele de unde sciu. că veniau âmeni 
la mora mea. Aceia mă cunosc și 
me miluesc, că sciu, că nu din vina 
mea, c’ași fi fost un prădător ori 
tragău am ajuns asta Btare, iară așa 
a poruncit cel ce m’a zidit...

Picând aceste, se ridică: Nâpte 
bună, domnule, și mulțam de ome
nia, Nascerea lui Christos se fiă de 
folos la totă lumea și nouă.

Nâpte bună, bade Pascule!
Se se încredă cineva în avere?
Mai scie nimernicul de om ce 

va ajunge?
Ba nu! Cel ce face voia Dom

nului va trăi în veci și bine-i va 
fi lui?

I. P. K. 

bănci, așa încât multe din moșiile pluga
rilor noștri sunt puse garanția pentru ace
lea pe la cele bănci.

Dâcă împrumuturile din vorbă s’ar 
face pentru introducerea unor îmbunătățiri 
și reforme economice, decă acelea s’ar aședa 
în pământuri seu vite, din cari datorașul 
sâ potă scote ori și când interesele ușor 
și fără întârdiere, atunci fiă-cine recunosce 
că asemenea împrumuturi sunt forte bune 
și avantagibse; din contră, când acelea se 
fac fără lipsă, numai pote ca sS-țî cumperi, 
nisce vestminte, seu să le cheltuesci pe 
mâncări și beuturî, atunci acelea odată te 
duc Ia sapă de lemn.

Pe calea acesta multe din moșiile nos
tre românescl au ajuns bătute la dobă, 
multe au ajuns și în mâni străine și mulțl 
omeni „cu casă și cu masău, cum se dice, 
au ajuns ca sS ia bâta de cerșitor la mână 
și traista după cap și să pribegâscă în țâră 
străină ou ochii plini de lacrăml și cu ini
ma sfâșiată de durere dicând:

Nu am pită nu am sare, 
Tote le-au dus darea mare.

(Aprobări).
(Va urma).

Internat pentru fetițe în Brașov.
I n s c i i n ț a r e.

„Reuniunea femeilor române din Bra
șov11 a înființat, după cum se scie, un in
ternat, cu scop de-a instrui fetițe din clasa- 
de mijloc a societății românescl în menajul 
casei, precum și în diferite lucruri de mană,. 
ce cad în sfera unei bune economă.

Reuniunea întreține și subvenționezi 
acest Interna’t cu o sumă considerabilă, nu
mai ca sâ potă primi fetițe cu taxa cât se 
pote de scădută.

In acest internat se învață: a) a pre
găti tot felul de mâncări; b) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și vest
minte ; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienics.

Pentru completarea cunosciințelor câș
tigate în școlă, s’a introdus și o școlă de- 
repetiția prevădută în legile statului pen
tru copile dela 12 —15-ani.

In acesță școlă se va propune : Limba 
română în 2 cursuri â 2 ore pe săptămână; 
Limba maghiară în 2 cursuri â 2 6re pe 
săptămână; Limba germână în 2 cursuri 
â 2 ore pe săptămână; Aritmetica în 2 
cursuri â 2 ore pe săptămână; Istoria și. 
geografia în 2 cursuri â 2 ore pe săptă
mână; Istoria naturală și fisica în 2 curs, 
â 1 oră pe săptămână; Religia în 2 curs,
â 1 oră pe săptămână; Desemnul în 1 curs
â 1 oră pe săptămână; Scrierea în 1 curs
â 1 oră pe săptămână; Cântări în 1 curs
ă 1 oră pe săptămână; Gimnastica în 1 curs 
â 1 oră pe săptămână.

In acest „Internat11 se primesc fetițe- 
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3- 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani,

De-orece prin reorganisarea cea nouă 
a instrucțiunei numărul orelor s’a îmulțit 
in mod considerabil, de aceea s’a statorit 
pentru completa întreținere și instrucțiune- 
taxa de 14 fi. pe lună, plătită anticipativ, 
Fetițe orfane și sărace pot fi primite gra
tuit în „Internat11. Fetițe din Brașov, caiT 
vor voi să petrecă numai peste di în „In
ternat11, plătesc pentru totă instrucțiunea, 
și pentru prând și ojină câte 10 fi. pe lună, 
De-orece numărul elevelor, atât al celor cu 
plată, cât și al bursierilor este restrîns, de 
aceea, se în vită părinții și tutorii a se in
sinua, respective a înainta petițiunile în
zestrate cu testimoniu de paupertate și cu 
actul de botez la subscrisa președintă pănă; 
în 20 August st. v. Primirea elevelor îh 
„Internat11 se va face dela 25 August în
colo. La primire are să aducă fiă-care elevă 
albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutul de pat. In legătură cu acest 
„Internat11, Reuniunea în anii trecuțl a în
ființat și un „Orfelinat11 pentru fetițe or
fane și sărace dela 6—12 ani; aceste fe
tițe primesc întreținerea, completă pe spe
sele reuniunei și sunt obligate a cerceta 
șcdle române gr. or. din loc.

Petițiunile pentru primire sunt a se 
adresa pănă în 20 August st. v.
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Informațiunl mai de aprope se pot 
primi dela președinta reuniunii și dela ac- 
tuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastas>,
președintă. pr;f. gimn. și aotuarul

reuniunei.

înțelepciuni din totă lumea.

Un măgar mai bucuros sbiâră el, de
cât sâ audă pe alții sbierând. Așa sunt și 
multi omeni în lumea acesta. Un om, care 
se plânge, că o predică de 20 de minute 
e prea lungă, pierde adese-orl mai bucuros 
ore întregi la joc de cărți.

Femeile adese-orl semănă unor case 
din vechime, cu uși multe și ferestri pu
ține. Mai ușor poți sâ te apropii de inima 
ei, decât sâ o poți cunosce bine.

Adevărata fericire a vieții stă într’a- 
ceea, să fii liber de griji, să-ți împlinescl 
datorința față de Dumnedeu și față de 
dmenî; să te bucuri de present, fără ca să-ți 
mai facă griji pentru viitor; să nu te amă
gesc! nici cu speranțe, nici să te chinui cu 
griji, ci să te îndestulescl cu ceea ce ai și 
cu ceea ce poți ajunge.

O profețiă vechiă astronomică spune 
caracterul femeilor, cari se nasc în diferite 
luni ale anului, și anume: Decă o fată se 
nasce în lanuar se dice, că va fi de na
tură melancolică, menageră bună, va avă 
inimă bună și va iubi îmbrăcămintea pom- 
posă; decă se nasce în Februar, va fi soțiă 
drăgălașe, mamă delicată și îi va plăce să 
âmble tot-deuna curată; femeia, care se 
nasce în Martie, va fi o femeiă guralivă, 
care ori când se cârtă bucuros și îi place 
să-și pieptene părul frumos; care se nasce 
în Aprilie, va fi nestatornică și nu prea in
teligentă, compătimitore și îi va plăce să 
aibă bucate bune pe masă; care se nasce 
în Mai va fi frumosă, drăgălașă și îi va 
plăcă un costum simplu și ales; care se 
nasce în Iunie va fi arogantă, va voi să se 
mărite de timpuriu, va avă o natură ușu
ratică și îi va plăcă să se îmbrace cochet; 
care se va nasce în Iulie, va fi frumosă, 
dăr arțăgosă și va purta cu plăcere vest
minte deschise; care se va nasce în Au
gust, va fi frumosă și practică va avă no
roc la măritiș și îi va plăcă a se îmbrăca 
pompos; care se nasce în Septemvre va fi 
tăcută, afabilă și de aceea va fi iubită pre- 
tutindenea și îi va plăcă a se îmbrăca mo
dern ; care se nasce în Octomvre, va fi forte 
frumosă și cochetă; care se va nasce în 
Noemvre, va fi de natură nobilă, darnică, 
blândă și îi va plăcă a se îmbrăca în haine 
simple; în fine, care se nasce în Decernare, 
va fi de-o statură frumosă, curiosă, ceva 
estravagantă și ii va plăcă să fiă tot gătită.

*
Ce e banul?

Banul e o marfă, care face slujba 
•unui pașaport pentru toți și în tot locul, 
afară de oeriu, și e liferată acăstă marfă 
de toți, afară de noroc.

Banul este zaharul, care îndulcesce 
viăța. Este singurul negoț, oare din neam 
în neam rămâne tot aoelașl. Banul este 
independența părintelui, îndestulirea ma
mei, cursă perioulosă pentru băieți, feri
cire pentru fetițe.

Banul este vaporul în marea mășină 
■a vieții. Este munițiunea în lupta pentru 
,asistență.

Banul este pentru om aceea oe e apa 
■pentru plantă, și numai pănă atunol e fo
lositor, pănă când ușorăză și oontribue la 
înaintare; îndată oe apa cea din fântână, 
ori din lac, se lasă să curgă în rîu, aduce 
bunătate, ăr dăoă se lasă să stea, se strică, 
devine nefolositore.

Banul este rodul, de aur al acelei 
plaute, ce se numesce „Zwcra“.

Banul este o tămăduire a caracteru
lui de pete.

Banul este o limbă de semne, care e 
prioepută în tătă lumea.

Banul e un rău mare, oare totuși 
aduce multe bune.

Banul e oredința bogaților și speranța 
săracilor.

Banul este acel lucru, pentru care

mulțl îșl sacrifică norocul și sănătatea pen
tru de a-1 câștiga.

Banul e aceea, ce fiă-oare bucuros 
împrumută și uită de-a mai da îndărăt.

*
Un drum de fier în Mare.

In curând se va da în circulație dru
mul de fier dintre Brighton și Rottingdean. 
Lungimea sa este de 6.400 m., e situat pe 
marginea mărei, aprope de nivelul apelor 
jose, astfel că el va fi acoperit, de apă cea 
mai mare parte de timp din 24 de ore.

Sunt patru linii de șine, stabilite în 
cale dublă; distanța șinelor estreme este 
de 5 m. 10; fiă-care păreche de șine e su
portată de blocuri artificiale încastrate în 
stâncă; panta cea mai mare este r1e 1.300, 
și rasa de curbură cea mai mică 800 m.

Vagonul construit are patru suporturi 
principale constituite din tuburi de oțel de 
Om. 300, aședate pe un bogiu cu patru 
roți, Bogiile conductore sunt trase de o 
bielă verticală treeend prin aceste tuburi. 
Pardoseala vagonului este la 6 m. 90 de-a- 
supra oăiei, astfel că nu pote fi niol-odată 
atins de valuri.

Pe acăstă pardosâiă de 14m. X6'^-60 
va fi așecjat un salou de 7m.50X3m.90. 
Forța motrică trebuia mai întâiiî să con
siste într’un curent dat de acumulator, der 
s’a înloouit cu sistemul trolley.

Firul aerian va fi susținut de pilone 
aședate pe pământ. Guvernul a aprobat 
acăstă oonstruoțiune a cărei valore se urcă 
la 625,000 lei.

LHeratursL
Escnrsiuni pe munții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Ou titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiosă, sorisă de d-1 Ioan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acăstă oarte, sorisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, cu animalele și planțațiunile 
lor; apoi vieța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. eto. 
Pentru istoriol, pentru turiști, pentru oei ce 
vor să cunâsoă, ori chiar se facă escursiunl 
la munți, cu un cuvânt, pentru toți iubi
torii de soiință și de frumsețile naturei, 
acestă carte, de felul căreia pănă aoum nu 
avem sorisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, constătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (o cr. 
porto). De ven4are și la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov.

N ou abonament
la

TWSIWâBIS
Cu 1

s’a desehis 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii ffoiei nostre.

Ppetasl abonamentului>
J

Pentru

Iulie «896 st. v. 
nou abonament la

Austro-Ungaria:

pe 
pe

pe 
pe 
pe

vlix a,rx
șese 1-ia.n.i. 
trei luni

Pentru România și străinătate:
franci•VLXL azn. 

șese lv M.1 
trei lia-zin.

20
IO

12 
e 
o

fi.. 
fi.
fi..

n
•n

dataAbonamente la numerele cu 
de Duminecă: 

Pentru Austro - Ungaria: 
un an 
sese luni
i

Pentru România și străinătate: 
un an ................................ 8 franci

4

pe

pe 
pe

prin

99jse luni • « • * . .

Abonarea se pote face 
mandate poștale.

Administrațiunea
„Gîazetei Transilvaniei1**

mai ușor

Oalendanil septexrxâziei.
IULIE. are 31 dile. CUPTOR.

Qilele Căi end. Iul. v. Călend. Gregor.

Duce. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

21 Cuv.p.Sim.șilon
22 Maria Magdal.
23 S. m. Trofin.
24 S. m. Christina.
25 ț Adorm, sf. Ana
26 S. m. Ier. Erm.
27 f S. m. Pantei.

2 Gustav
3 M. Stefan
4 Dominic
5 Maria
6 fSchim. lafaț.
7 Cai etan
8 Cir iac.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 31 Iulie st. n. Ir96.

Bursa de Bucurescl

Mesura 
seu 

greutatea

1

Calitatea.
Valuta 
austr.

fl. | cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 50'
Grâu mijlociu . . 5 30
Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 2 80
Săcară frnmâsă . 3 50

M Sâcară mijlociă . . 3 30
• i Orz frumos . . . 3 —
H Orz mijlociu . . . 2 60

Ovâs frumos . . , 2 60
•t Ovâs mijlociu 2 30
5 j Cucuruz .... 3 50
)) Mălaiu.................... 5 —

Mazăre.................... 5 —
Linte . . . • . 6 10

n Fasole ..... 6 —
)î Sămânță de iu . 8 —
|> Sămânță de oânepă 6 —

Cartofi .... — 80

1 kilă
MăzSnohe .... — —
Carnea de vită . . — 44

1) Carnea de porc . . — 49
11 Oarnîa ds berbece . — 32

100 kil. Său de vită prospăt 21 -
H Său de vită topit 32 —

din 28 Iulie n. 1896.

V&loxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Ajr,- oct. ioi 7,
Renta amortisabilă .... 5% M || loo.’/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/0 lan.—Iul. 99.—
„ „ din 1893 5% » V 99.-
„ „ 1894 int. 6 mii. »°/o Apr.-Oct. 96.’/2
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan.-lulie 86 >/<
„ „ (Impr. de 50 mii. 47o n n 86.’h
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4% n n 87.’/,
„ „ (Imp. de45m. 189! 4% u n 86?/4
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4"/„ n n 86 71

87.'/,„ „ (Im. de 90 tril. 1896 4% 1» F»
Oblig, de Stat (Conv. ruralej. 67o Mai- Nov, 101 —
Oblig. Casei Pensiunilor tr. 306 10 290. -
Oblig, comunei Bucurescl 1883 5°/° lan.--lul. 94 3/4

„ „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5%

57o
lan.-Dec. —.—

„ „ dm 1890 Mai-Nov. 95 */,
Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 92 l/4

„ „ urbane Bucurescl 67o
» H II » 57o n n 88 —
» >, h Iași &7n n n 82,'/2

Oblig. Soc. de basalt artificial «7o
V. N.

H 11

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1640.
Banca agricolă ....... 5C0 150 v. 201.—
Dacia-România uit. div. 35 le; 200 într. v. 434.—
Naționala de asig.ult. div. 43 lei 200 »> »i 455.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 ii 1 295.--
Soc. Rom. de Constr, uit. div.151. 250 175.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 H »

;i
105.-

Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200
,, , „ „2 em. u. d. 0 îoo: n H —

Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30o —
„Bistrița* 1 soc. p. f. hârtii 30 n/! 1000 n ti
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

200 •I »> 400.—
20.08

SOOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 6“/o Petersburg . . 47,%
Casa de Depuneri &'/•> Berlin .... 37o
Londra .... 27. Belgia .... 3*/,7o
Viena..................... 5°/o Elveția .... 37o

Târgul ile rimători din Steinbruch.
Starea rî măturilor a fost la 

27 Iulie de 7635 capete, ia 28 Iulie au 
întrat —.— capete și au eșit 190 oapete rămâ
nând la 29 Iulie un număr de 7445 capete.

Se notâză marfa: ungurâscă veche 
grea dela 44.— or. pănă la 45.— cr. 
marfă ungurâsoă tinetă grea dela 
46.— or. pănă la 47.— cr., demijloo dela 
48.— cr. pănă la 49.— cr. ușâră dela 
—.— cr. pănă la —.— cr.

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 30 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.55
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.80

Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.—
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.30
Imprum. ung. cu premii . . .# . 153.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75 
Renta de hârtie austr.........................101.50
Renta de argint austr......................... 101.65
Renta de aur austr.............................. 123.65
Losurl din 1860........................... 147.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 976.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 386. —
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 360.50
Nupoleondorl.................................. 9.51
Mărol imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.70
Paris vista.................................. 47.55
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.40

Cursul I o s urilor private
din 29 Iulie 1896

cump. vindo.
Basilica = , 6.60 6.90
Credit .... 200. - 201—
Clary 40 fl. m. c. 60.— 61—
Navig. ne Dunăre . 137.— 140—
Insbruck .... 26.— 27—
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 23.— 23.75
Buda .... 59.— 61.-
Palfîy .... 60.- 61—
Crucea roșie austr. 17.80 18.30

dto ung. . 9.80 10.30
dto ital. 11.50 12—

Rudolf , 22 50 23.50
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois 70.— 71—
Stanislau .... 43.— 45—
Trieitine 4*/ 27o 100 m, c. 145.— 150—

dto 4% 50 69.— 73—
Waldstoin 60— 62.—
SerbescI 37o 34— 34.50

dto de 10 franci —,— —.—
Banca h. ung. 4% 123— 123.25

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 28 Iulie n. 1896.

*
-S o

=3 s
5 a dela | pănă

Proțul poî
100 chilogr.S S m i n ț o

Grâu Bănățenesc 81 6.75 6.85
Grâu dela Tisa 81 b.80 6.90
Grâu de Pesta 81 6.70 6.75
Grâu de Alba-regala 81 6.75 6.85
Grâu de Bâcska 81 6.85 7.95
Grâu ung. de nord 81 .— .—

so iul

dela pănă

Prețul pas
100 ohil^î.Semințe vechi 

nri nouă

Săcară
Orz
Orz
Orz 
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bero

bănăț. 
altă soiu

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.50

6 20

5.55

6.60

n
yi

Cursul
Productediv- 8 o l a i

dela pănti

Sem. de trif. Luțornă ungur. _ __ _
— transilvană — —■
— bănățenă
») roșiă —.— —

Oleu de rap. rafinat duplu —.—
Oleu de in —. — —. —co

s Uns. de porc dela Pesta 47— 47.50
oS TI dela țâră — —

Slănină sventată 42.- 43—
afumată 48— 48.50

o Seu — —.—
Q Prune din Bosnia în buțl 9.75 10—
O»—< din Serbia în saci 9.75 10—
03 Lictar slavon nou 13.50 14.—
& r bănățenesc 12— 12.50
u Nuci din Ungaria
0» Gogoși ungurescl

n sârbesci
Miere brută _ e__ _ ,—

n galbină strecurată —,— —.—‘

•

H Drojdiuțe de spirt ——

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Iulie 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

10.60 Vând. —.—
100.75 Vând. 101.75

9.49 Vând. 9.51
9.45 Vând. 9.48
9.50 Vând. 9.53
5.55 Vând. 5.60

126.% Vând. 1
58.40 Vând.

Proprietar: Dr. Aurel JsSureșiaBW.
■ Redactor responsabil Sregorîu susasar.
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Nr. 39 74-1896.

Publicațiune, 
privitore la măsurările de dare însemnate 

mai.jos pentru anul 1896.
Conform §§ lor 16 și 18 a art. 

de lege 44 din an. 1883 se aduce 
la cunoscința generală, că următo- 
rele liste de măsurare a dării, venite 
aici dela onor, direcțiune reg. ung 
și adecă:

1) Consemnarea despre repar
tiția dării de pământ, ce conține pe 
toți proprietarii de păment.

2) Listele de măsurare a dării 
privitore la darea de câștig cl. I și 
II ce conține taxarea industriașilor 
obligați dea plăti dare fără de calfe, 
calfele de industriași, servitorii, diur- 
niștii etc., precum și taxarea a pro
prietarilor de case — păment și a ca
pitaliștilor cu cl. Il-a.

3) Listele de măsurare ale dării 
de câștig clasa IV, ce conține pe 
cei aplicați cu salar anual său cu 
simbriă seu pe funcționari de stat, 
municipali, comunali și privați, cari 
primesc o pensiune, ori un salar de 
grațiă (Gnadengehalt).

4) Listele de măsurare ce con
țin pe cei obligați a plăti de rentă 
și de dobândă pentru capitaluri îm
prumutate (Kapitalzinsen u. Renten-

5) Listele de măsurare a arun- 
cului la darea generală de venit ce 
se vine după darea de casă și de 
păment cumcă tăte aceste liste sunt 
depuse la subscrisul oficiu de dare 
orășenesc timp de 8 cjile, adecă dela 
3 pănă la 10 August st. n. 1896 in
clusiv înainte de ame4i dela 8 pănă 
la 12 bre, unde se pot vede de fiă- 
cine.

Pot face recurs în contra aces
tor măsurări de dare din listele în
semnate mai sus:

a) acei contribuabili, cari deja 
în anul trecut au fost supuși măsu
rării înti’una din clasele de dare mai 
sus numite pot face recurs, în timp 
de 15 4ile adecă pănă la 25 August 
st. n. 1896 inclusive;

6) acei contribuabili însă, cari 
pentru prima oră sunt supuși măsu
rării de dare într’una din clasele 
amintite pentru anul 1896, pot tace 
recurs în timp de 12 (ții0 începând 
dela 4iua, care s’a întrodus în 
cărticica de dare respectiva sumă, 
cu care au fost taxați, și recursul 
este a să înainta la onor, comisiune 
administrativă prin magistratul oră
șenesc din loc.

Recursurile, ce vor sosi după 
acest termin, vor fi considerate ca 
Întâr4iate și necondiționat respinse.

Iu fine toți contribuabilii sunt 
provocați să se înfățișeze la oficiul 
acesta neamânat, aducând cu sine 
cărticica de dare pentru 1896 în 
scopul de a li se induce într’ânsa 
susnumitele dări.

Brașov, în 31 Iulie 1896. 
Magistratul orășenesc.

Nrul 110 49-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Cu totă abundanța apei contra

se în apaductul orășenesc, se simte 
totuși lipsa de apă.

Spre acest scop se provbcă toți 
consumenți de apă, că mai cu semă 
în saisonul de vară, se se abțină de 
orl-ce risipă de apă, de bre-ceîn alt
fel de cașuri pedepsirea astorfel de 
consumenți se va dispune cu tb- 
tă asprimea.

Întîmplese risipa de apă parte 
prin lăsarea deschisă a pipei de apa 
instalată în case, parte prin curge
rea fără vr'un scop a apei în cana- 
luri, sau în urma relei întrețineri a 
iustalațiunilor în case, sau în urma 
neconcesei stropiri a grădinilor, un

de nu se află hydrometru, autorita
tea va purcede cu cea mai mare 
stricteță în contra celor vinovați.

Organele administrațiunei apa- 
ductului, cât și acele ale poliției au 
căpătat mandatul, ca se contro
leze tote instalațiunile de apă din case, 
aretând orice inconvenient aflat.

Se invită acei interesați, ca se 
dea autorității în acestă direcțiune 
tot posibilul concurs, arătând astfel 
de inconveniențe seu verbalminte, 
seu scripturistice oficiului orășenesc 
economic (strada Porții Nr. 63, eta- 
giul al doilea).

în cașul când chiar și aceste 
disposițiuni nu vor avâ resulta- 
tul dorit, atunci se va simți acest 
magistrat în ultima linie silit, că pe 
temeiul statutului pentru apă se dis
pună pe timp nedeterminat închi
derea apaductelor private. O 
disposițiune deci, care în interesul 
general este de a se ocoli.

Brașov, 23 Iulie 1896. 
1002,2—3 Magistratul orășenesc.

40OOOOOOOQOOCXXX» 
Se caută

0 calfa și o 
care cunbsce limbele patriei și are 
testimonii bune, se acceptezâ în 
neguțător ia de manufactură 
a subscrisului.

Orăștie (Szăsz-Vâros), 1896.
2—3. George Baciu.

4<xxxxxxxxxx>oooc:^
00--00-00000 
0 casă de vfiatjare

în Brașovul vechiu, strada lungă Nr. 117, 
iW*  se află <Ie vendare 

o casă cu grădină.
Vândarea din mână liberă. Ca

sa are 5 odăi, 2 bucătării, pivniță, 
pod, remesă etc.

Grădină e bine lucrată.
Pentru informațiuni amănunțite 

a se adresa la D-l I. S C H M I D, Bra
șovul vechiu, strada lungă Nr. 75.

Un învățăcel
din casă bună, care au absolvat cel 
puțin una sau două clase gimnasia- 
le ori reale și vorbesce românesce, 
ungurește și nemțește se priines- 
CC în prăvălia de mode a Domni
lor S. Corvin și fiu din Oreștie (Sz.- 
Vâros). 1020,3—3.

0 calfă și un comptoarist
se accepteaă în magazia de 

manufactură a M. Eisenstein & fii 
în Brașov.

Reflectanții se cunoscă tote trei 
limbi ale țărei. 1028,3—3

S Hotel Nîcolau Sinaia.
( Avem onârea a face cunoscut, că am arailgiat Ho- $
( telul nostru din nou, astfel, că On. nâstră clientelă va găsi
G tot confortul și serviciul cel mai prompt.
C Atât Hotelul cât si Restaurantul se dirige- >
( za de noi însuși.
S Am redus prețurile cât au fost posibil, astfel ca se con-
v vină ori cărei familii se trăescă perfect de bine și ieftin.
\ Restaurantul va fi în anul acesta îngrijit cu o de-
y osebită atențiune. — Se vor prepara bucatele cele mai >
\ gustâse, atât naționale, cât și străine, după dorință.
J Se pot face abonamente în p ansi un e cu condi-
jr ții avantagiăse. Prețurile sunt următorele: Dela 1 Iuliu casă £
) serviciu, masă la direcție dela 7 Lei in sus pe 4i-
) Vinurile sunt din cele mai excelente.
/ Sperăm că vom fi încuragiați de On. nostră clientelă și
? îi asigurăm, că vor remâne pe deplin satisfăcuți de serviciul

nostru. totă sțjma: >
5 N. Tu nari u & A. Voina,
1 1026,3—3 Hotel Nicolau Sinaia..

iloooooooooo^

2- 4

costă aparatul 

.. H <1 i s o n •• 
complet, care se pote 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tote 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fi. 
1010,4 — 6.

Nou inventatul aparat 
de fotografia

este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acum inventate.
„EDISON“ funcționdză 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a avea cunos- 

cințe fotografice.
Cu ,,Edison“ se pdte lua 
fotografii la moaie t', 
portrete, peisajurl. 
Indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fi.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Viena I. Adlergasse 12. 
Se trimite cu rambursă.

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvorul „MATILSA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COllturbâri 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

IW*  Borviz de primoi
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—-va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiiiț Sigliișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în f>eva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jânos.

Cu tâtă stima:
1025,4—100 Administrațiunea isvorului

A. T I E D A.44

(comit. Hâromszek). ISodoli. (Transilvania).

-igooooooooooMI------ -
© C
O O 
s 
o o

Aziunciuri
(inserținni și reclawe)

Suntâs a se adresa subscrâseo 
lan casisB psi» 

bSucărâî asraară asstwcâui mas madt 
de odată se face scădemtirai; 
care cresce ca cât 
se face mas de muHe-arî.

Admiiiistr. „Gazeta Trans.“

o
o
8
o Potrivite IantiiB*i

y SENSAȚIE
fac oroBogele de busunar, 
Original remontoir «fle Genf
cu mechanism de precisiune antimagnetic, acu
ma inventat și în placă de aretător emailată.

Aceste orologe lucrate admirabil de ele
gant, nu se pot deosebi nici de specialiști, de 
cele de aur curat. Capacurile forte frumos cise- 
late, nu-șl perd fasonul și pentru mers regulat 
se garanteză în scris pe termin de 3 ani.

Prețul unui orologiu 6 fi.
. ____ _ _______ de doldîn cu carabin de siguranță, fason sport

mărci sau panteră cu S 11. ei’. Să dă la fiă-care orologiă un toc 
gratis. Aceste orologe deja sunt introduse la cei mai multi amploiațl ai 
căilor ferate Austro-Ungare. Să pot procura esclusiv prin depoul central:

1-6 Alfred Fâscher, Viena I Acllergasse 12,
— C«mnosaSele se fac jsrisa rnmburse (Niachnalîinc). —

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


