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Brațov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefrtmcate du se 

primesc. — Manuscripte nu ee 
retrimot.

INSERATE se piimoao la Admi
nistrați une în Brașov și la ur- 
mâtdrele Birouri do anunoiurl: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Hossa, A. Oppaliks 
Naohfolger; Anton Oppelik, J. 
Danntocr, în Budapesta: A. F. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucuresoi: Agence Havas, Suc- 
cnrsalo de Ronmanie; in Ham- 
burț,: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe a coidna 6 cr. și 
BOcr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

„SazBta“ iese ii fla-care iii.
Abonamente pentru Austio-Unsarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun! 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe ș6bb 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Armamentul jmn Brașov 

administraținuna, piața maro, 
Târgul Inului Nr. 80 etaeiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe sâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un nn 
12 fl., pe 8 luni 6 11., po trei luni 
3 fl. Un esemplnr 6 cr. v. a. 
sân 15 bani. Atât abonamen
tele oât și inserținnilo sunt 

a ae plăti înainte.
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Rele semne de mileniu.
Rău s’a început pentru Unguri 

anul mileniului.
încercarea, ce s’a făcut de-a 

încheia pace între partidele ma
ghiare ca cel puțin în anul acesta 
să se curme luptele înverșunate din
tre ele, n’a isbutit. Patimile sunt 
mai ațîțate ca orî si când. Oposiția 
atacă fără cruțare partida guvernu
lui, unde numai p6te.

Cu naționalitățile cei dela câr
mă stau mai reu acum ca ori și 
când, așa că din sînul poporelor ne
maghiare nimeni nu se gândesce 
de-a lua parte la veselia serbării 
mileniului. Și ca să fiă așa stăpânii 
cjilei îșî dau totă silința continuând 
bărbătesce cu prigonirile de tot 
soiul.

Cu Austria Ungurii asemenea 
n’o duc bine. Din acest stat dualist 
se ridică acum în contra Ungariei 
mare și multă dușmăniă, ce s’a dat 
pe fața mai ales cu prilegiul sfătui- 
rilor privitore la reînoirea pactului 
economic și financiar dintre Austria 
și Ungaria. Tractările dintre guver
nele din Viena și Pesta dau de mari 
greutăți. Austriacii pun condițiuni 
apăsătore și vor acum se urce și 
cvota, ce o plătea Ungaria păuă 
acuma pentru cheltuielele comune, 
armată etc. Cu alte cuvinte n’avem 
destule dări, să se mai înmulțescă 
și mărescă pentru ca Banffy cu ai 
săi se potă încheia din nou pace cu 
Viena.

Mai mult ca tbte însă, apasă 
ac|î pe sufletul partidei dela putere 
multele fără-delegl, mâncătorii și în
șelătorii din tabăra lor, ce s’au dat 
și se dau pe față acum chiar de că- 
tră Unguri.

Numai de curând s’au desco
perit gheșefturile, ce le făcea fișpa- 
nul din Borșod Miklos Gyula cu 
drumurile de fier clădite pe spina
rea bietei poporațiuni a comitatului. 
Acesta s’a îmbogățit er comunele 
din comitat vor ave se plătescă încă 

cjecl de ani, pană ce vor scăpa de 
sarcinele, ce i-le-a aruncat în spi
nare.

Și acesta e numai unul. Câți 
însă nu vor fi căutat se se îmbo- 
gățescă ca și el, când guvernul îm
părțea concesiunile drept răsplată 
pentru slujbele de agențl și corteșl, 
ce i-le făceau fișpanii și deputății?

Acuma se descopere alte ispră- 
vuri scandalbse ale fișpanului din 
comitatul Zala, care și-a și dat di- 
misiunea în urma învinuirilor în
dreptate contra lui, pe când fișpa- 
nul mai sus amintit a fost silit de 
guvern se se retragă.

De câte-va cjile face mare Bvon 
cașul de corupțiune Pulszky, care 
nu și-a dat socotâla despre 400,000 
fl., ce i-a primit dela guvern, ca se 
cumpere tablouri de artă pentru 
museul din Pesta.

Guvernul e învinuit cu drept 
cuvânt, că sufere corupțiunea și că 
chivernisesce cu cea mai mare ușu
rință banii statului.

Se plâDg gazetele guvernamen
tale, că tocmai acum în ajunul mi
leniului să dejosesce vacja țării, prin 
aceea, că se scot la lumina fiilei 
amintitele mișelii. Cine pbrtă însă 
vina, dăcă nu aceia, sub a căror dom- 
nire se întâmplă mișeliile, dâcă nu 
sistemul acela corupt, care le face 
cu putință?

Curmarea certei pentru „rLri- 
buna*.  S§pt6mâna aedsta ni-a adus vestea 
liniștitbre, că ebrta, oe a isbuonit în Sibiiu 
pentru proprietatea „Institutului tipografic14 
și a foilor „Tribuna14 și „Fbia poporului14, 
tipărite acolo, s’a curmat.

*) On-un
2) uăm-om
3) din se esprimă ca gyin
4) gândeai se esprimă gângyei
5) cresceau se esprimă creștyeu
6) uăchii-ochii.

G) vede cetesce vegye.
7) clopu-pălăria.

Sâmbăta trecută s’au întrunit membrii 
comitetului] la Sibiiu și au aprobat pașii 
făouțl de Or. Rațin. S’a decis, ca să cheme 
pe T. L. Albini și s$ fiă provocat din nou 
a da deolarațiunea cerută, că „Institutul 
tipografic14 este proprietatea comitetului. 
T. L. Albini, adus în strîmtore, a declarat, 
că e gata să subscrie actul notarial, prin care 
se recunosce comitetul ca proprietar. Ac6sta 
s’a și întâmplat. De altă parte Dr. Rațiu 

a dat deolarațiunea, oă printr’asta se curmă 
procesul și oă față ou T. L. Albini nu mai 
are niol o preteusiune.

Față cu purtarea d-lor T. L. Albini, 
G. Bogdan-Duică și Russu-Șirianu s’a de
cis, că. cei doi dintâi, Albini și Duică, s§ 
nu mai fiă primiți îu postul lor la nici un 
cas, br cât pentru Russu-Șirianu s’a lăsat 
în voia d-lui Dr. Rațiu sâ-1 primâscă ârășl 
ca oolaborator la foi, dâcă va voi, însS nu
mai sub condițiunea, ca să câră souse îna
intea publicului pentru purtarea sa neou- 
viinoiosă față cu Dr. Rațiu.

Se mai <|ice, că cu privire la d-nii 
Brote, Albini și Popoviol, cari au trecut 
în România, s’a hotărît, oa bS se curme 
legăturile cu ei și s6 nu fiă priviți ca con- 
propnetarl ai „Institutului tipografic14.

De față au fost 16 membri, dintre 
cari 11 au votat pentru hotărîrile de mai 
sus, er 5 în potriva lor. Contra au fost 
d-nii: Dr. V. Lucaciu, N. Cristea, A. Su- 
ciu, Dr. Barcianu și Comșa.

„Tribuna14, anunțând acâstă deslegare 
a certei iscate în sînul comitetului, dice, 
că printr’asta crisa „Tribunei14 s’a sfîrșit 
și nădâjduesce, că pentru tot-dâuna.

Vom vedâ, dâcă aoeia, cari — cu 
Slavici, Brote și comp. în frunte — au 
urzit certele urîte dela „Tribuna14 și din 
comitet, se vor cuminți și se vor astâm
păra în viitor.

Revista politică.

Pertractările privitore la pactul 
dualistic. Implinindu-se în anul viitor 
30 de ani de când s’a încheiat dua
lismul austro-ungar, ambele guverne, 
adecă cel austriac și cel ungar au 
început deja încă în luna trecută a 
se sfătui în privința modului și în 
privința condițiunilor cum se se în
cheie din nou. acel pact. Cele dintâi 
consultări din luna trecută le-au ți
nut miniștri austriac! împreună cu 
miniștri ungari în Viena. Ei, însă, 
n’au putut ajunge la un resultat ho- 
tărîtor, deci au trebuit să-și întrerupă 
consultările. Săptămâna trecută mi

niștri austriac! au venit la Budapesta 
pentru ca să continue cu miniștri 
ungari sfătuirile, pe cari le întrerup
seră în Viena. Consultările au durat 
mai multe 4^e> der și acum s’au 
finit nefavorabil. Mai ales cestiunile 
economice și comerciale sunt acelea, 
asupra cărora ambele ministerii nu 
se pot învoi. Mai vine apoi și 
întrebarea de forte mare însemnă
tate a cvotei, adecă a sumei, cu care 
trebue se contribue de-o parte Aus
tria, de altă parte Ungaria la aco
perirea dătoriilor întregului stat. Un
gurii se plâng, că suma, pe care 
o plătesc ei pentru acoperirea ace
lor datorii, ar fi prea mare, pănă 
când Austriacii 41C> că e prea mică. 
Afacerea acâsta a fost amintită adese
ori și în parlament, de aceea guver
nele s’au înțeles să formeze o corni- 
siune amestecată din parlamentul 
austriac și cel ungar, care apoi să 
decidă asupra cvotei. Așadâră și de 
astă-dată sfaturile pentru încheierea 
pactulur dualistic au trebuit se fiă în
trerupte, fără ca guvernele să fi ajuns 
la vreun resultat final, și ele au ho
tărît numai atâta, ca de-ocamdată 
să continue pertractările în scris. 
Miniștrii austriac! au plecat Joi sera 
la Viena și ministrul-președinte aus
triac, conte Badeni îndată a doua 4i 
a fost în audiență la Majestatea Sa, 
căruia i-a referat asupra consultărilor 
din Budapesta.

Proces pentru agitare de națio
nalitate. Alaltăeri s’a pertractat îna
intea tribunalului din Budapesta pro
cesul de pressă al fliaristului slovac 
Dr. Isidor Ziak din Turoț-Săn-Mărtin. 
Acesta publicase adecă în 5 Martie 
a. tr. în 4iarul slovac „Narodnie No- 
vinif1, un articol întitulat „Maghiari- 
sare nerușinată1,1. In acel articol na
țiunea maghiară e timbrată ca o 
națiune despotică și crudă, și Slo
vacii sunt provocați să lupte din 
tbte puterile contra maghiarisărei. Pro
curatura de stat îi intentase lui Ziak 
pentru acest articol proces de pressă,
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Eacă dracul
(Spusă cum se vorbesce pe Someș).

On1) uăm2) trecea pe vreme 
grea pîntr’o pădure. Plbia turna ca 
din 3) cofă, fulgerile și trăsnetile gân- 
diai4), că amu amu vreu să prăpă- 
descă lumea; o fost dară sîlit, vrînd- 
nevrend, se stee în pădure subt on 
copaciu, până o trecut fortuna. Pă- 
raiele creșteau5) vâ4cnd cu uăchii6 *), 
și scoteau copaci din rădăcină, er 
vântul dărăpăna ploptyii (plopii) de 
crengi și pe copacii scorburoși mi-i 
culca la pământ.

Aprbpe de locul unde se pusese 
călătorul să se scutâscă de vreme 
era on copacii! mare crenguros 
aprăpe de-o poiană, și chiar lângă 

drum. Când era vijelia mai mare, 
numa aude poac! și copaciul cel 
mare se rostogoli di pân’ trupehină 
de rămase numa cam d’on stat de 
uăm.

După ce o încetat ploia de tăt, 
s’o luat uămu nost și s’o dus ață 
la copaciă să va4ă cum de s’o rupt 
iei chiar di pă din jos de crengi, 
cum de nu s’o rupt din rădăcină, 
decă o stat să chiar cadă, uă ’) să 
și2) stat locului cum o tost?

Adică când o fost acolo ce era 
să-i vadă uăchii? Trupchina copa- 
ciului iera găunoasă, borchită, și iera 
plină plinuță de3) bani4) tăt5) de 
aur și de argint.

Cum am 4îs, copaciul iera 
aprăpe de-o poiană lângă drum. 
Di-acolo se uită uămu nost în tăte 
părțile să va4ă, dacă-i singur, ori

ua-orl
2) și-fi-
3) de se esprimă gye
*) bani se esprimă banyl
:’) tăt-tot.

că-1 vede6) cineva? Adică din jos 
vede patru uămini înarmați până ’n 
dinți suind în sus.

Dacă vă4u pă uamini, îșî luă 
clopu7) în mână și o tuli ață la vale 
pă lângă cei patru uamini. Dar 
aceia vă4endu-l că fuge ca nebun, 
îl opriră și îl ÎDtrebara : De ce fugi 
așa tare, mă uămule? Doară nu te 
alungă lupul?

— Nu, da ecă dracu !
— Hm! Eacă dracu! îșî 4ic 

cei patru uamini, ce urcau la deal; 
iei fuge de dracu! Și — noa, nu-i 
mirare, că-i singur și cu mâna gălă, 
dar noi sântem patru și cu puștile 
pline, hai să-l vedem!

Și cei patru îșî urmeză calea 
în sus pă drum, ear cela tot fuge 
la vale cât fuge, apoi se ascunde 
între tufe într’on loc, di unde putea 
bine să vadă ce vor face cei patru.

Adică cei patru mărg-mărg pă 
drum la dial până dau de copaciul 

cel mare resturnat. Și să miră și ei 
de copaciu, apoi se uita în scorbura 
lu’ și ve4ând atâta’ potop de bani, 
bat în palme și rîd cu hohot: Aies- 
ta-i dracu? I-i bun drac! Bine că 
am dat de iei!

Și-și fac de lege sebte-or ei banii 
amu să-i împartă, ori ce să facă ? 
Fiă-care avea în gând câte ceva, ce 
nu putea spune la ortaci, fiă-care 
ar și vrut să aibă singur combra, 
dar una ca asta de-ocamdată nu se 
putea.

Deci îșî fac ei de lege așa: Doi 
inși să se duca la oraș, că nu-i de
parte, să aducă pită, friptură, jin1) 
și horinca2), ear doi să stea lângă 
bani cu puștile pline, să păzescă co- 
măra, și după ce vor sosi și cei doi 
din oraș, apoi să o împărțescă fră- 
țesce și să se uspete voinicește.

Așea și făcură.
Doi inși plecară la oraș și alți 

doi rămaseră locului.

1) jin-vin
2) horincă-rachid cu vinars. 
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și acuma la pertractarea de alaltă
eri după ce se îndepliniră celelalte 
formalități, jurații cu 8 contra 4 
voturi declarară, că Ziak este vino
vat pentru agitare contra naționa
lității maghiare.’ După acesta tribu
nalul îl osândi pe acusat la două 
luni temniță de stat și 50 fl. amendă.

Botezul prințului Boris. Am tost 
amintit în numărul nostru din Du
mineca trecută despre căletoria prin
cipelui Ferdinand din Bulgaria la Roma, 
ca acolo se înduplece pe Papa se 
se învoiască la trecerea fiiului seu, 
prințul Boris, la ortodoxism. Papa 
însă nici decum n’a vrut se se în
voiască la acesta. Supărat s’a reîn
tors principele Ferdinand în Sofia, 
și după multe frământări și multă 
bătaia de cap s’a hotărît, ca, în po
triva Papei și în potriva familiei 
sale, care tbtă este catolică, se-șl 
boteze fiiul după ritul ortodox. In 
4 1. c. principele publica un mani
fest cătră poporul bulgar, în care spune, 
că aduce cea mai mare jertfa numai 
pentru ca se împlinescă dorința po
porului, și lasă ca fiiul ’seu, prințul 
moștenitor Boris, se fiă botezat la 
2 Few. v. în legea ortodocsă. Mani
festul acela a fost primit curmare 
bucuriă din partea poporului bulgar, 
și chiar și Țarul Rusiei, Nicolae 11 
a primit săi fiă naș micului Boris. 
Papa și rudeniile prințului Ferdi
nand sunt însă forte indignate asu
pra acestuia, pentru pasul ce l’a fă
cut. Ba lucrul a mers atât de de
parte, încât soția principelui Ferdi
nand, principesa Maria Luisa, mama 
micului Boris, a declarat, că nu vo- 
iesce se fiă de față la botezul fiului 
ei și a și plecat alaltăeri în străină
tate. Se vorbesce chiar și aceea, că 
ea ar fi hotărîtă să nu se mai în- 
torcă la soțul ei, ci după ce se va 
despărți de el, să între într’o mă
năstire. Se vede deci, ce revoluția 
a produs în lumea catolică hotărîrea 
principelui Ferdinand. El pote să se 
aștepte acum a multe rele, păte chiar 
se fiă și escomunicat (scos afară din 
sînul bisericei) din partea Papei, dâr 
una a câștigat: adecă a apropiat 
Bulgaria de Rusia și și-a asigurat 
prietinia cu curtea rusâscă, care 
până acuma nu s’a uitat cu ochi 
buni la el.

Manifestațiunile Șerbilor pentru 
Țarul Rusiei. In ședința de alaltăeri 
a Scupștinei serbesci s’a făcut o ma 
nifestațiune pentru Țarul Nicolae II, 
ca și care nu s’a mai pomenit în 
Serbia. Deputatul Mihailo Pavlovici 
interpelă adecă guvernul pentru un 
articol publicat în (Țarul „Social-de

mocrat11, în care articol se esprimă 
dorința, ca Țarul, cu ocasiunea în- 
coronărei sale, care se va ține în 
Moscva, se aibă „norQcirea“, de a 
fi nimicit de nisce bombe. La in
terpelarea acâsta se sculă minis- 
trul-președinte sârbesc Novakovici și 
mulțămi interpelantului, că l’a fă
cut atent pe guvern asupra arti
colului amintit, apoi asigură, că au
torul articolului va fi dat pe mâna 
judecătoriei de pressă („Bravo“ din 
tăte părțile). Interpelantul Pavlovici 
declară, că e mulțămit cu răspunsul 
ministrului-președinte, și pentru- ca 
scupștina să-și esprime grâța și in
dignarea sa pentru acest articol, el 
propune ca scupștina întrâgă se se 
ridice și să strige un „Se trăiască!“ 
la adresa Țarului. La acesta toți de
putății serbesci se sculară ca unul de pe 
locurile lor si erupseră în strigăte entu- 
siaste de „Se trăiască Țarul/“ Luă apoi 
cuvântul președintele scupștinei, Ga- 
rașanin, și între strigătele de apro
bare ale deputaților, propuse, ca 
saupștina să ia la cunoșcință răspun
sul șefului cabinetului, și esprimân- 
du-șl indignarea sa pentru articolul 
nevrednic al (Țarului „Social-demo- 
crat“ se trâcă la ordinea (Țlei. Pro
punerea acesta fu primită cu unani
mitate de voturi, și deputății din 
nou erupseră în strigăte de „Zsivio 
Csar\u fiind acompaniațl de publicul 
adunat pe galerii. Strigătele frene
tice se străplântară și pe strade, așa 
încât ședința se închise imediat după 
acesta demonstrațiune. In cercurile 
parlamentare din Belgrad se vor
besce , că aucjind regele Alexandru 
despre decursul acelei adunări îșl 
esprimă făr’ de nici o reservă îndes- 
tulirea și bucuria sa.

*) O variantă pune un călugăr în loc 
de călător și doi hoți în loc de patru alt
cum fondul e același; ti tuia încă e „Moar
tea 'n drum./a

Din dieta ungară.
In ședința camerei ungare de alaltă

eri s’au continuat desbaterile asupra bu
getului ministerului de culte și instrucțiune 
publică; desbaterl, cari s’au început în 5 o. 
când între altele raportorul Fenyvesi a spus 
oă pentru anul 1896 s’au prevădut cu 600.000 
fi. mai mult oa în anul trecut pentru pro
movarea și înaintarea școlelor poporale 
(se înțelege ungurescl).

Dep. Valentin Illyâs: pice că la in
strucțiunea publică se pot constata încă și 
aoum multe defecte. Numărul școlelor po
porale și al Kisdedovurilor (!!) nu e destul 
de mare. Trebue să se pună mai mult pond 
pe caracterul național, al școlelor. Cu tote 
oă partida sa (oposițională) nu are încredere 
în guvern, totuși ea voteză bugetul pen
tru că acesta promovesă cultura naționala ma
ghiară. (Aprobări din stânga estremă).

Coloman Thaly: Ministrul "Wlassics a 
dovedit totdăuna, că se ooupă mult cu 
maahiarismul, și a făcut mult pentru știin
țele naționale maghiare. Vorbesce despre 
universități, despre mileniu etc. și • deolară 
în fine, că primesce budgetul.

Ladislau Kozma: Punctul de greutate 
al politloei de instrucțiune zace în școlele 
poporale, și acestea formeză basa cea mai 
sigură pentru un sistem de educațiune unitar, 
național maghiar. Mai bine ar fi, decă sta
tul ar pute lua în manile sale tote șodlele 
poporale, ceea ce însă între împrejurările 
de față e forțe greu.' Dealtmintrelea și șco
lele confesionale de astăzi oorespund re- 
cerințelor generale naționale (!!) Așa d. e. 
în șodlele germane din oomit. Baos-Bodrog 
se cultivă atât de mult limba maghiară, 
încât partea cea mai mare diutre ele pot 
fi privite oa șcâle maghiare. Unde însă se 
iveece vre-o ignorare seu vătămare a intere
selor de stat ungare, acolo șcdlele poporale 
trebue făcute șoole de stat. Vorbitorul 
propune îmulțirea inspectorilor de școle, 
mai ales în ținuturile locuite de naționalități, 
unde po.-iția acelora este forte grea. Pri- 
mesoe budgetul.

Iosif Bano: In Ungaria esistă numai 
o politică: întărirea nemului maghiar. Gu
vernele însă nu s’au prea interesat de acest 
principiu, și, ce priveșce instrucțiunea pu
blică, esistă numerdse șoole confesionale, 
cari nu servesc intereselor naționale maghiare 
Ministrul de culte se nisuescă oa sistemul 
de învățământ sg aibă basă patriotică. Nu 
voteză budgetul.

Paul Hoitsy: In cele mai multe școle 
poporale instruoțiunea nu se face în limba 
statului, ceea ce formeză o \armă periculâsă 
în manile diferitelor naționalități. Dela cres- 
cerea în șooiă atârnă aceea, ca din copii 
i-.ă devină buni patriots. Șoolele poporale 
trebue trecute tote în mâna statului, oăcl 
de altmintrelea nu p6te fi vorba despre 
un stat ungar unitar, național. Nu voteză 
budgetul.

los'f Pograny: Direcțiunea generală 
a învățământului nu consumă ou scovurile 
naționale ale statului. Trebuesc reforme, 
cari să creeze o cultură naționale maghiară 
(!!). Guvernul dice, că trecerea instruoțiu- 
nei poporale în mânile statului sr apără 
ca o maghiarisare forțată, dâr acesta nu-i 
așa, căol ori se vor trece școlele în mânile 
statului, ori nu, naționalitățile totuși nu vor 
înceta cu plângerile lor făurite contra Ma
ghiarilor. (Vii aprobări în stânga). Trebue 
să faoă guvernul politică națională ma
ghiară. Ore se pbte mira cineva, oă șco
lele naționalităților nu sunt controlate, când 
acele înaintâză memorande la monarcul. Agi
tațiunile naționalităților servesc oa argu
mente, că Maghiarii trebue să-și asigure 
hegemonia rassei lor, (Aprobări în stângă). 
Cu tdte-eă n’are încredere în guvern, vo- 
tâză budgetul.

Ședința se încheia la 2!/2 p. m.

Comitetul Associațiunei a avut Joi ședința 
sub presidiul d-lui preposit I, M. Moldovan. 
S’a discutat asupra rescnptului, ce a venit 
dela ministrul de instrucțiune Wlassics 
privitor la proiectul de statute votat în 
adunarea generală de astă-vară din Biașiu. 
Ministrul cere schimbări ne mai pomenite 
în acest proiect. Așa cere să se Țcă îa 
titlul Associațiunii în loo de „poporului 
român“ : „cetățenilor de limba românău. Nu 
soim ce-a hotărît Comitetul, să răspuudă 
la acel rescript. — In acea ședință s’a 
mai făcut cunoscut, că asupra lăsământu- 
lui lui Olteanu, inginer in România, oare 
a testat Associațiunei 109,000 Lei, s’a fixat 
pertraotarea pe (jitia de 28 Februarie a. c. 
în Clușiu la notarul public. Moștenitorii 
lui Olteanu au atacat testamentul. S’a cetit 
și raportul despărțământului Bran, oare a 
trimiB 223 fi. 74 cr. inoassațl oa taxe dela 
membrii. Comitetul central laudă zelul 
acestui despărțământ, oare va țină proxima 
adunare generala împreuna ou-o esposiție, 
în Bran.

— o—
întrunirea delegațiunilor. Soim, căîu 

fiă-care an cele două diete din Pesta și 
oee. din Viena, aleg delegați pentru corpul 
representativ, oare se numesce delegațiune, 
și are să hotărască asupra afacerilor, ce 
sunt comune Ungariei și Austriei, precum 
armata împărătâscă, minist'-.rul de esterne 
eto. Așa se alege o delegațiune austriacă 
și una ungurâseă și aoeste țiu ședințe deo
sebite, der într’un timp, odată în Viena, 
altă dată în Pesta. Ele se înțeleg între 
sine prin așa dise nunții, cum se înțelege 
camera deputaților cu camera magnaților. 
De rândul acesta delegațiuuile se vor în
truni în Budapesta. La dorința ministrului 
de esterne conte Goluchowskv, ele se vor «z '
întruni pe la mijlocul iunei lui Maifl. Se 
vede, că timpul acesta s’a ficsat în înțele
gere cu miniștrii unguresol, mai ales pen- 
tru-ca și delegații austriacl să potă lua 
parte și privi la minunățiile sărbărilor mi
leniului.

— o—
Serbarea (lilei de 24 Ianuarie îu Ba- 

curesci. Miercuri săra s’a serbat în Buou- 
rescl aniversarea untrei principatelor ro
mâne și a fondărei Ligei oulturale. Serba
rea s’a făcut la Atheneu, unde era întru
nită multă lume și a fost presidată de d 1 
Vmtilă Rosetti, președintele secției Ilfov. 
Acesta, după-oe a mulțămit aduoărei, a dat 
cuvântul d-lui V. A. Ureohiă, care a ară
tat însâmuătatae cjilei de 24 Ianuarie; a 
descris luptele, oe au premers unirei prin
cipatelor și la oare au luat parte mari pa- 
trioți și iluștri bărbați, oarl au pus temelia 
regatului de a<jl.. In fine a vorbit despre 
Liga oulturală, înființată tot în cjiua de 24 
Ianuarie, — protestând contra celor susți
nute de unii, că Liga ar fi devenit un in-

Cei ce mergeau la oraș ae te
meau, ca nu cumva cei doi, ce re- 
mân, s§ împartă banii și s$ o tu- 
lescă cu ei, deci o călcâi ară băibă- 
tește se ajungă curund înapoi. Ear 
când erau aprâpe de oraș, rupse 
unul vorba:

— Me, fertate! Dacă din banii 
aceia am face noi numai dâuâ gră- 
me4i una ție și alta mie, atunci gră- 
mecjile ar fi mai mari, orice socoțl?

— Vecjl bine, că mai mari, de
cât când am face patru! răspunse 
celalalt.

— Atunci noi ee punem o leacă 
de cătran în plosca cea cu horincă, 
și grămada ai de bani ne rămâne 
numai năuă.

— La asta mă gândeam și eu.
Și cum gândiră, așa făcură. In

trară în oraș, cumpărară pită, carne 
friptă, jin și horincă și în plosca cea 
cu horincă pusără cătran și întur- 
nară spre pădure.

Cei doi ce au rămas la couioră 
încă se gândiră așa:

Mă, de iacem din banii aceștia 
patru grămăcȚ, vin mai puținei în
tr’o grămadă, decât dacă am face 
numai două grămecȚ, una ție și 
alta mie.

— La asta mă gândiam și eu, 
răspunse celalalt, numa cât vec|î) 
noi suntem patru.

— Ba io cu tine suntem numai 
doi.

— Dar cu cei doi, ce-’s la oraș, 
suntem patru!

— Așa-i! Dar uite puștile ni-e 
pline, când sunt ca de o sută de 
pași paf! cad jos, mâncăm, bem, îm
părțire bani, și sănătate bună. Vrei ?

— Mai încape vorbă?

Când cei doi, ce veniau dela 
oraș, erau ca de o pușcătură dela 
comără, cei ce păcjiau îșl ridică puș
tile și paf', cad amândoi de-odată ca 
trăsniți. Apoi cei ce pușcară 8e apro- 
piară cu un hohot drăcesc de cei 
pușcâțl, le iau ploștele și merindea 
și dau a-și închina din plosca cea 
cu horincă. Dar abia părândară plosca 

câte de 2—3 ori și căcjură și ei ca 
trăsniți, i-a omorît catranul.

Cel din tufă vecjuse tăte, deci 
îșl gândi: amu pot mere, că mi-a 
și vremea.

Și se duse, află țepeni pe doi 
pușcați lângă poiană în drum și pe 
doi crepați lângă copaciu cel cu 
banii.

Amu s’o dus dracu de pe bani, 
(jise omul și-și umplu straița și mâ
necile sumanului de bani și se duse 
cătră casă gândind: doar va nimeri 
și alt năcăjit la comoră se se în
carce, că mie mi-i bugăt*.)

1. Pop-Retegiinul.

Cum se răsplătesc serviciile în lumea 
asta?

Istorisire norvegiană de Xadier Marinier.
într’o di un tăetor de lemne cinstit, 

numit Hans, se duse în pădure să taiă 

prăjini pentru hămei, și cum căuta de o 
parte și de alta prăjinile, de cari avea ne
voia, el ajunge la o grămadă de pietri, de 
unde se audiau nisce strigăte de durere.

El ascultă, se uită, și apoi ridică cu 
o uneltă o mare stâncă, care acoperea o 
gaură, și îndată se aruncă asupra lui un 
bălaur îngrozitor, care strigă:

— ’Ml-e fome, mă bucur, că o să te 
mănânc.

— Uiți, (jis® încet tăietorul de lemne, 
că dâcă nu eram eu, erai să fi și până 
acum îngropat sub stâncă. Poți ore să iai 
vieța aceluia, care ți-a dat libertatea?

— Puțin îmi pasă, răspunse bălaurul. 
Sunt o sută de ani de când sufer de fome. 
Trebue să mănânc. Ce ’ml folosesc mie 
vorbele tale? Sciu cum se petrec lucrurile 
în lumea asta.

Sărmanul tăietor de lemne se ruga 
în numele umanității, în numele dreptății. 
In sfîrșit bălaurul se hotăresce să aștepte 
ca să supună acăstă cestiune de judecată 
la cea dintâi ființă viețuitore pe care o va 
întâlni.

In acest moment se ivesce un câne 
bătrân.
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strument de partid. D-l Urechiă încheia 
printr’un apel la ooDtinuarea luptei națio
nale. A vorbit apoi d-l A. Vlăhuță despre 
poesiile lui Coșbuc. — Domna Smara a 
cetit o poesiă; o copilă de 6 ani. d-șâra 
Oârjea, a declamat cu too doina lui Emi- 
nescu. In urmă s’a juoat piesa „Franțuzi- 
tele“ de artiștii teatrului national. Publioul 
i-a aplaudat sgomotos. Serbarea s’a în
cheiat la 11 âre din rnopte.

— o—
Atentat cu dinamită în Abrud. „Tri- 

bunei“ î-se scrie, că în Februarie n. s’a 
pus în ambit lângă oancelaria d-lui advo
cat Dr. Vasile Fodor în Abrud dinamită. 
In urma esplosiunei teribile, au lost sdro- 
bite uși, păreți și ferestrile cancelariei. Din 
norooire însă nimeni n’a fost vătămat 
dintre cei oe se bfiau iu casa. Pe timpul 
esplosiunei se aflau în cancelariă domnul 
și dâmna Filip. Se c|ice, oâ doi inși au să
vârșit atentatul, dâr n’au tost deseopenț.1, 
deși s’a pus un premiu de 300 fl. pentru 
cel ce ii va prinde. Atentatul se aduce în 
legătură cu o scrisore, prin oaie d-l iusese 
amenințat cu morte de oătră dușmanii săi 
politici, încă pe vremea procesului Memo
randului.

— o —
Despre balurile românescî scriind o 

foiă ungurâscă, anume „ Magyarorszâg “, 
dice între altele: „Dintre naționalitățile 
din Ungaria nu este dor nici una, care să 
țină atât de mult la obiceiurile sale naționale 
ți la însemnele. naționalității sale, ca Românii. 
In tote ținuturile, unde se află cărturari 
români, nu trece un seson de bal, fără ca 
Românii să nu-șl arete portul lor național 
și jocurile lor naționale măcar la 1—2 ba
luri... La balurile din Arad, Sibiiu, Brașov 
Clușiu, Lugoș iau parte familii valahe din 
cele mai depărtate ținuturi, cari îșl duc la 
bal frumosele lor fete brunete, și se duo și 
studenții universitari români, cari trăesc cu 
stipendii ungurescl (??) și cultivă idei ultraiste 
valahe, er acolo în bal, pe cândjocă „Bă
tuta11 și „Ardeleana11, oftâză după o Daco- 
Româniă. La astfel de ocasiunl s’au obici
nuit a se ivi ciocnirile între Maghiari și 
Români și se înăspresc dușmăniile11.... Cu
alte cuvinte, foia ungurâscă ar vrea să nu 
mai aibă Românii nici libertatea de-a aran- 
gia petreceri cu caracter național. Der 
tocmai în ciuda șoviniștilor, Românii tre- 
bue să îngrijâscă, ca petreoerile lor să fiă 
întot-dâuna cât mai românescî, și pe cei 
slugarnici, cari vor să dejosâscă petrecerile 
nostre cu jocuri străine, să-i dea la o parte.

—o —
Hole de vite. In comuna Cegea din 

corn. Sălagiului mai multe vite cornute au 
perit de aprindere de splină, âr în orașul 
SzepsiSt.-Georgiu, corn. Treiscaune, mai 
rnulțl cai au perit de mucarniță.

— o—
Prințul ;bulgar ți Țarul. Se spune, 

că după-ce principele Ferdinand al Bulga
riei s’a reîntors din Rima, unde fusese 

pentru ca să înduplece pe Papa de a încu
viința, ca fiiul său să trâoă la religiă orto
doxă răsăritenă, fiind forte desouragiat și 
abătut din pricina refusului, oe la primit 
dela Papa, a voit se abcjioă la tronul său. 
El șl-a părăsit aoest gând numai atunci, 
când a primit răspunsul Țiarnlui, în care 
acesta declară, că primesoe a fi nașul prin
țului Boris.

—o —
Mort în bal. țfilele acestea s’a în

tâmplat, că la un bal al reuniunei femei
lor maghiare din Oanija veche, unul din
tre dansatori, anume tînărul măestru Sig. 
Horvath, de-odată se *făou  alb ca păretele 
și în același moment cădu mort la pă
mânt. S’a constatat, că el cu câte-va mi
nute mai înainte beuse un pahar de bere 
rece, în care pusese chiar și gheță, ca se 
se răcoresoă. Der abia și-a beut berea și 
a fost mort, — ’l lovise guta.

Hans îl chiamă, îi istorisesce ce a 
fâcut, periculul, care îl amenință, și cere 
judecata lui.

— Ascultă, răspunse cânele, am slu
jit cu oredință pe stăpânul meu, din cjiua 
în care m’am născut. Am petrecut nopți 
întregi stând la pândă pe când el dormea 
liniștit, am scăpat casa sa de foc și de 
hoți. Acum am perdut audul și vederea și 
el vrea să mă omore. Mă duc din casă în 
casă ca să cerșesc pânea pentru a nu muri 
de fome. Etă cum se resplătesc serviciile 
în lumea asta.

— Acum ți-s’a împlinit, dise balaurul 
întindend cătră el ghiarele sale lungi; vreu 
să te mănânc.

Hans cere o altă încercare, caută un 
alt ajutor, și bălaurul se îndupleca și de 
astă-dată.

In aoest timp trece pe acolo un cal.
Nenorocitul tăietor de lemne îl chiamă 

și cere judecata lui.
— Etă, răspunse calul, am slujit pe stă

pânul meu pănă când am putut să port 
șeaua, sâu să fiu înhămat la căruță. Pentru 
el am lucrat pănă mi-s’au sfârșit puterile. 
Sunt bătrân, abia pot să merg și stăpânul

—o —
Balul mascat al „Crucei roșie“. Co

mitetul arangiator ai balului ce-1 va aran- 
gia reuniunea „Crucea roșiăa din loc, în 
12 1. o., face ounosout, că gardedamele 
pot merge ia bal și nemascate, și că se 
pot întrebuința ori-oe vestminte de măscl. 
Fiind locurile de galenă tote ocupate, se 
pot căpăta bilete de galenă ol. II. ou 1 fl. 
bO or. PrenotărI pentru aceste locuri face 
numai firma Meschendorfer.

— o—
NECROLOG-. Yrtsilie Mereț, econom 

în Bod, după o bolă scurtă a înoetat din 
viâță în 25 Ianuerie v. ia 9 ore sera, în 
etate de 62 ani, împărtășit fiind cu Sf. 
Taine. ’L jălesc întnstații săi fii: Vasilie 
Mereț, preot; Maria oăBăt. Reagoe și Elena 
Mereț; loan Neagoe, cu ginere; Victoria 
Mereț, oa noră; Maria, loan, Ostavian, oa 
nepoți.

In interesul celor ce plătesc da/re 
reamintim, că la ca3, dâoă cine-va a fost împe- 
decat prin vre-o causă însămnată de-a preda. 
fasiuDea asupra datoriilor sale până în 31 
Ianuarie, îi stă încăin drept a face o cerere de 
justificare, arătând și motivâud piedeoa și 
a înainta prin o astfel de cerere fasiunea 
datoriilor sale pe imobile încă pănă . in 15 
Februarie st. n. Cei oe n’a înaintat fasiunea 
pănă la 31 Ianuarie st. n., seu nu va justifi- 
oa întărcjiarea pănă la 15 Februarie, pierde 
pentru acest an avantajul ce i-l oferă legea, 
de-a i-se soădâ adeoă din darea suplemen- 
tară.

Coresp. part a „Gaz. Trans.“

Deda, 24 Ianuarie 1896.
On. D-le Redactor! In primăvara anu

lui 1894 am fost asentat și transpus in re- 
servă, fiind-că eram învățător în timpul 
acela in Măgură, traotul Geogiului I. Er în 
vara anului 1895 am fost provocat la de
prinderea de arme în Murăș-Oșorheiu; 

acolo s’au adunat mai. rnulțl învățători 
transpuși în reserva honvedimei, între oari 
se aflau și învățători unguri, de toți eram 
19 inși.

După-ce ne-am mai deprins și 'noi 
puțin la arme și soiarn saluta, ni-au per
mis să eșim la lumină, căci pănă nu soiarn 
săluta, nu ne lăsau să eșim nioăiri. Eșind 
astfel mai rnulțl oolegl români în oraș, 
ne-am dus la un conțin (cârciumă) să bem 
puțină bere, că multă nu era pe ce, căol 
ce am fost adus de pe aoasă, s’a gătat 
curând. In oârolumă mai erau colegii în
vățători: Zaharie Șopterean, Iuliu Murășan 
din Feiurd, Gavril Băieș din Petrova, Va- 
siliu Pop din Gădălin, Ioan Pop din Ageriș 
și I. Rusu, cari toți erau la o masă, âr la 
altă masă erau și dintre învățătorii un
guri.

Eu cu eolegul meu Băieș Gavrilă am 
mers ceva mai târjiu și am aflat pe cei
lalți colegi cu câte-un pahar de bere pe 
masă și cântau „doina lui Lucaoiu“. Am 
ședut și noi ou ei la masă și am acompa
niat și la bere și la cântat.

In (jitia următâre vestea a și ajuns în 
urehile oolonelului Hoffbauer Jstvan, care 
a început a ne lua la întrebări și a luat 
protocol ou noi, ne tracta forte dur și ne 
amenința ou oâte și mai câte. Acâsta a 
ținut timp de 3—4 săptămâni. Dumineca, 
în loc să mergem la închinare, mergeam în 
cancelaria d-lui colonel Hoffbauer Jstvan 
la raport, ca se ne amenințe, oă acela, 
oare va mai oânta ori-ce cântare românescă, 
va fi arestat. JQicea, că noi suntem în Un
garia, âr nu în România liberă, și oui nu-i 
place în țâra ungurâscă, să poftâscă la 
Buourescl.

Protoculul luat cu noi la Oșorheiu 
l’au trimis la Glușiu la Generalul houve- 
dimei. Generalul, fiiud-oă de bună sâmă de 
viță nu va fi Maghiar, ne-a declarat de ne- 
vinovațl pe basa §-lui 31. A venit gene
ralul la visitarea miliției în OșorheiO și 
ne-a spus apoi în față,'oă de-ocam-dată 
suntem scăpațl, dâr mai mult să nu se în
tâmple pănă vom fl la miliția așa lucruri.

De atunci am dat lucrul uitărei, căci 
cine hăram și-ar fi adus aminte, oă vom 
fi improoesuațl și la judecătoria civilă. 
Gând acolo oe se vedl? Ajungând eu ca 
învățător în Deda, comitatul Murăș-Turda, 
mă pomeneso, că pe MercurI, în 17 (29) 
Ianuarie 1896, sunt oitat de judecătoria 
cercuală din Reghinul săsesc să mă înfă
țișez la judecătorul Kapoza (românesce: 
Obială). N’am sciut, ce pote fi asta, der de 
dus totuși m’am dus, fiind-că era „musai“.

La 8l/2 bre am întrat în canoelaria 
d-lui Kapoza, oare mă întreba, oă sciu uo- 
guresoe? I-am răspuns, că eu nu sciu un
gurește. A soos apoi un protocol, ce-a fost 
luat cu mine la Oșorheiu pe timpul când 
eram la miliția. M’a întrebat, oă fost’am 
în conțin, câți am fost și cari am fost, er 
în sfârșit mi-a pus mie întrebări, luându-mă 
la protocol. La întrebările generale am 

spus, oă nu sunt din Munții apuseni, co
muna Bulnescii de jos, âr în vârstă sunt 
de 23 ani, neoăsătorit. La finea protoco
lului, judecătorul a eșit afară puțin, âr scri- 
balăul său mi-a dat protolul să-l subsoriu. 
Eu i-am cp8» că uu subsoriu protocolul, 
pentru-că eu am fost întrebat în limba ro
mână, prin urmare protocolul trebue să fiă 
scris în limba română.

Scribalăul mi-a dis, că la judecătoriile 
ungurescl nu se scrie în limba românâscă 
nimio. Mi-a d^8 apoi, oă el nu e Ungur, 
oi e Sas, și oă la el și Românul și Ungu
rul e tot una. Eu i-am răspuns, că ce am eu 
dâoă d-ta ești Sas, că eu sunt Român.

După-ce s’a întors judecătorul, i-a spus 
scribălăul, că eu nu voeso să subsoriu pro
tocolul. M’a întrebat, oă de ce nu voeso 
să subscriu, âr eu i-am răspuns și lui, că 
decă ar fi în limba română l’așl subscrie, 
dâr dâoă e în limba ungurâscă nu-1 sub- 
soiu, că nu sciu unguresce și ce nu soiu nu 
subscriu. Cu asta am eșit afară din cance
laria judelui Kapoza.

Când am eșit din oancelariă, erau 
nisoe țărani români pe galerie și îndată 
m’au cunoscut, oă sunt Român. Li-am spus 
și lor pățania, er după-ce am mers de pe 
galerie, a eșit scribălăul și a spus unui alt 
jude, că a foBt un „hoț de învățător valah“ 
și nu a voit să subscrie protocolul. I-a dis 
celalalt jude, oă de ce nu mi-a dat una- 
două și să mă fi scos afară. Omul, care au 
audit, ml-a spus aoestea- Dâr dâoă ar fi 
făcut ou mine astfel de barbarii, nici eu 
n’așl fi moțăit. M’ași fi deșteptat și eu din 
somn.

Avram Giurgiu, 
învăț. în Deda.

Corb la corb nu sc6te ochii.
Punem în fața oetitorilor noștri un 

oas, oare arată, cum se face în „țâra lui 
Papp Iânosu dreptatea, când e vorba de un 
Maghiar, fiă el cât de păoătos.

E vorba despre directorul șcâlelor de 
stat din Caransebeș, Bânfi Iănos, care îu 
aoele părți se da de cel mai mare patriot 
și trecea în ochii șoviniștilor unguri oa 
unul dintre cei mai năsdrăvanl maghiarisa- 
torl. Ast-fel fiind el cunoscut oa Maghiar 
mare, ’i s’au iertat tote păcătoșule și înșe
lătoriile, câte le făcea pe sub asouns. Odată 
însă totu-șl ’i-sau înfundat și lui trâba și 
lucrul a ajuns la judeoată. Aici s’a adeve
rit, oă Banfi ca director de șcâle a săvîrșit 
o mulțime de fărădelegi și înșelăoiunl, 
pentru cari de nn era Maghiar ar fi fost, 
de bună sâmă, de mult timp pus la răobre. 
Anume âtă isprăvile sevîrșite cte el, pe cari 
ie reproducem aici după „Fâia de Du
mineca*  :

1) Directorul Bânfi, în loo să depună 
banii școlelor, după oum e prescris, — 
la oficiul de dare, i-a depus cu banii săi 
împreună în casa de păstrare, âr intere
sele le-a folosit în favorul său; deci a pă-

meu vrea să mă omore. Etă cum sunt răs
plătite serviciile în lumea asta.

— Acum dise bălaurul întoroându-se 
cătră Hans, nu mai ai nimic de adăogat, 
mi-e fome, vrâu să te mănânc.

— Te rog strigă sărmanul Hans încă 
un minut. Văd o vulpe venind, lasă-mă 
să-i spui ce am făcut pentru d-ta, și care 
e periculul, ce mă amenință. Va fi a treia 
încercare a mea, dâcă nu va reeși mai bine 
ca celelalte două, mă hotărăsc să-mi sufer 
mortea.

— Fiă! răspunse bălaurul. Iți mai dau 
încă o clipă de repaus. Der e cea din urmă.

Vulpea e chemată și. după ce ascultă 
pe tăietorul de lemne, îl trase la o parte 
și-i dise încet:

— Ce-mi dai, dâcă te voi soăpa de 
acest îngroditor animal?

— Vei putâ veni în fiă-care Joe fără 
nici o sfiâlă în curtea mea de pasări să 
iei găiDl și gâșce.

— Ne-am înțeles, răspunse vulpea.
Apoi întorcendu-se cătră bălaur dise:
— Aș vrea forte mult, se fac o ju

decată drâptă. Dâr e un lucru pe care nu-1 
înțeleg. Nu pot să înțeleg, cum d-ta așa 

de mare și așa de puternic ai putut fi în
gropat sub o stâncă.

— Cum ? Dormeam pe o colină și de 
odată cădu peste mine o grămadă de pă
mânt.

— Cu tote astea, răspunse vulpea, 
n’aș putea crede în ast-fel de lucru de cât 
când aș vedea.

— Ei bine! vei vedâ dise prostul 
bălaur întrând în gaura sa.

îndată vulpea rostogolesce asupra 
lui bucata de stâncă dicendu-i:

— Ah 1 vreai să mânând omul care’țl 
dase libertatea! Rămâi acolo pentru tot- 
dâuna drept pedâpsă!

In zadar bălaurul cere milă, geme, 
se plânge. Cei doi aliațî se depărteză fără 
să se înduioșeze.

Joia următore, vulpea, care nu’șl ui
tase făgăduiala aceluia, pe care îl scăpase 
dela o morte sigură, se furișâză sâra în 
curtea de păsări a amicului său și acolo 
mănâncă cu aviditate găini și curci, și 
face o sărbătdre ne mai pomenită, apoi 
adorme liniștită.

A doua di dimineța o servitore du- 
cându-se să-’șl facă datoria ca în fiă-care 

di, vede paguba, vede pe vinovata dor
mind adânc, ^i chiamă pe cei-lalțl servi
tori ai casei. Toți alergă cu ciomege și 
mături și se aruncă asupra nenorocitei 
vulpe. E sdrobită de lovituri.

Trebue să piâră hoța, tâlhăroica. Când 
de-odată îi succese a întră într’o crăpă
tură unde loviturile inimicilor nu puteau 
să o ajungă.

Ea se ascunde sdrobită, mutilată, 
sângerând, aducându-șl aminte de înțele
gerea sa cu tăietorul de lemne și dicen- 
du-șl:

— Ast-fel sunt răsplătite serviciile 
în lumea asta.

Diana, zîna din munții Siniei.
A fost odată un împărat, care avea 

trei feciori, tot unul ca unul, și trei sute 
de vânători, care de oare mai dibaciîi. îm
păratul, fiind bătrân și așteptându-șl și el 
sfîrșitul vieții, le dice feciorilor: Eu, dragii 
mei, de aci încolo sunt bătrân și nu sciu 
câte dile voiîi mai ajunge. Deci, ca să nu 
vă certați în urma mea, vă las cu limbă 
de morte, ca cel mai mare dintre voi,
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gubit statul cu suma de 176 fi. 58 cr. — 
2) Sub titlul „cumpărare de cerneală11 a 
încassat dela fiă-care școlar câte 20 cr. 
la an, la olaltă 566 fl. 70 cr., pe cari i-a 
folosit asemenea pentru el. — 3) Sub tit
lul „bibliotecă și raport anualu a încassat 
dels fiă-care școlar câte 50, respective 
70 cr. la an, der cărți pe sema biblio- 
tecei n’a cumpărat, cărțile trecute la so- 
c6tă, 20 la număr, nu s’au predat biblio
tecarului, afară de acesta încă alte șâse 
cărți sunt trecute de două-orl la socbtă.

4) Preotul din Nemet-Ellemâr, cu nu
mele Szabâ Ferencz, a trimis pe sâma șco- 
lelor mai multe cărți gratis. Directorul 
Banfi a trecut în socotelele anuale ea 
apese de porto și de compactcriă pentru 
cărțile acestea, de trei-ori câte 5 fl. 30 cr., 
la olaltă dâră 15 fl. 90 cr. 5) Surorilor 
Drăgălină li-a ertat în doi ani didactrul 
școlar, fără soirea ministrului, și fără a fi 
motivată scutirea de didactru. A păgubit 
statul prin urmare cu 28 fl. — 6) Sub tit
lul „fondul de pensiune ai învățătorilor11 a 
încassat la începutul anului școlar, dela 
fiă-care școlar câte 15 cr., âr depunerea 
banilor în casa oficiului de dare a fă- 
cut’o numai la finea anului, după numărul 
școlarilor aflațl atunci în școle; âr banii 
încasați dela școlarii, cari în decursul anu
lui au părăsit șcâla, au rămas în punga di
rectorului. — 7) Pentru certificatele date 
șoolarilor a înoasat taose neiertate de 
câte 1 fl., âr unui Teodor Sandru i-a dat 
un atestat școlar, din osre nu s’a putut 
vedâ, că respectivul din cinci studii avuse 
calculi răi.

8) In socota școlei industriale vine o 
sumă de 70 fl. pentru care s’ar fi cumpă
rat lemne. Este constatat insă, că școla 
industrială s’a încăldit ou lemnele școlei 
civile; ba este oonstatar și aceea, că din 
lemnele școlei civile, Banfi a mai dus 
lemne și âcasă, pe sema locuinței sale.

9) Cu comerciantul Reisz, care îșl 
aîe prăvălia în edificiul școlelor, nu a în
cheiat contraot, âr banii de arendă i-a 
chitat cu cumpărările proprii, făcute în 
prăvălie. — 10) Locul primit dela primă
ria ca loc de joo pe sema școlarilor, l’a 
folosit de pășune pe sema vacilor sale, er 
vacile i-le-au păzit școlarii, fiind în scopul 
acesta scutiți dela șoolă. — 11) A aran- 
giat în anul 1893 un concert cu școlarii, 
dâr venitul acestei produoțiunl publice nu 
se află socotit nicăirl. — 12) Dela un anu
mit Udvardy Ferencz a voit să încaseze 
pe cale administrativă suma de 23 fl. 45 
cr., didactrul oopiilor, de care însă cura
torul școlar a fost scutit pe Udvardy. — 
13) Din banii societății de lectură a șco
larilor a luat 51 fl. 15 or. fără a-i socoti 
în totă regula. - 14) Evidența restanțe
lor de didactru a fost ciuntită și confusă. 
— 15) Porunoile primite dela inspectorul 
de școle nu le-a respectat, și nici după 
mai multe urgente nu a satisfăcut; — 16) 

Dela măsariul, care a lucrat pe sâma șefi
lor, a primit diverse lucrări gratuite.

Aoum să vedem, ce pedfipsă la ajuns 
pe coconul Banfi pentru tfite acestea. 
Judecata asupra lui a făcut’o comisia dis
ciplinară a comitatutui Caraș-Severin, în 
frunte cu fanaticul fișpan Jaltabffy. Comi
sia acesta cjice în sentință, că de-fire-ce 
Banfi s’a purtat ffirte rău și mai înainte, 
pănă era în Oravița, așa că din ped&psă a 
fost strămutat la Caransebeș: el ar fi vred
nic să fiă dat afară din slujbă, dfir fiind-că 
inspeotorul de șefile cjice desDre el, că e 
un bun patriot, comisia îl ifirtă se râmâ 
nă și mai departe în slujba de profesor, 
numai cât nu și ca director.

Etă, așa se pedepsesc în statul nos
tru fărădelegile săvîrșite de așa cjiȘ'i ma- 
ghisrisatorl. Să nu se mire deci nimenea, 
dâcă în fiă-care (ji aucjim când despre un 
„patriot11, când despre altul, că a fost prins 
cu hoții de sute de mii de floreni din 
banii statului.

întâmpinare.
Agârbiciu, 25 Ianuarie v. 1896.

On. Redacțiuue! In prețuitul d’ar> ce 
redigiațl, a apărut în Nr. 10 dela 14 (26) 
Ianuarie c. în rubrica „Soirile cjilei“ o plân- 
sfire a unui parochian al meu fără nume, 
că eu l’așl fi ocărit și alungat când mi-ar 
fi adus iecticalul, și declară contra mea 
unele lucruri, despre adevărul cărora chiar 
și onorata Redacțiuue este în îndoâlă.

Spre clarificarea lucrului am onore a 
face cunoscut, că cele comunicate de plu
garul din Agârbiciu sunt neadevăruri, căci 
eu pot documenta cu comuna ; întrâgă, că 
de 10 ani de când administrez parochia 
Agârbiciu afară de competențele mele le
gali n’am luat dela nimenea nici un cruoer. 
Că ași fi încercat a mări Iecticalul, nu-i 
adevărat ; prețul cjilei de lucru s’a ridicat 
de comitet la cererea cantorului, care s’a 
plânt-, oă cu prețul de 30 cr. nu se capătă 
lucrași. Mie la porțiuuea canonică de 9 
jugăre puțini lucrași îmi trebue.

Este neadevăr, oa eu a-șl fi vorbit în 
biserică numai de lectioal, și că poporal 
sub conducerea mea firbecă și se lovesce 
de stânci și bolovani, nefiind condus ințe- 
lepțesce; eu i-am povățuit în cele sufletesc! 
tot-deuna cu zel și dragoste, și dâcă chiar 
ași fi cjis vre-o dată și de competențele 
mele ceva în mod cinstit, n’am făcut nici 
un rău.

Creștinul plugar, care se plânge si al 
cărui nume îl retac, este un om cu gura 
mare, după cuDoscința de obște; fiind-că 
el m’a vătămat cu cuvântul când am pu
blicat un conclus al comitetului parochial 
ou privire la cjiua de lucru, când mi-a adus 
iecticalul, și a vrut a-ml solvi 4>ua de lu
cru, i-am spus, oă dela d-sa nu-mi trebue 
nimic și n’am primit Iecticalul, dfir martoră 
îmi este întrega casă, că nu l’am vătămat 
cu nici un cuvânt, el însă de năoas, că nu 

i-am primit ououruzul, l’a dus la vre-o trei 
parochienl și l’a arătat și a făout, pe cum 
aud, un luoru fără nici o basă, a adunat 
fimenl și li-a spus neadevăruri și a agitat 
în popor oât a putut.

Că eu a-șl fi avut ceva cu loan Văs- 
can, e minciună, acela trăiesce, spue dfică 
eu am avut oe-va cu d-sa. E drept, că și 
d-sa nu a consimțit pâte cu hotărîrea co
mitetului, ca (jitia de clacă să fiă 40 cr., 
nu 30., dfir în ședință n’a <jis o vorbă con
tra. Apoi oele-l’alte cuprinse în corespon
dență tradfiză numai o răință la plugariul, 
care e oel dintâiu, .cari numai nreotului 
nu-i dă bucuros și-i place a vorbi tot în 
oontra preotului, deși n’are cu el nimic.

Dfică am vătămat pe acel plugar, are 
cale a mă arăta, dfir n’are drept a scrie 
contra mea minciuni și neadevăruri. Dela 
omul răutăoios însă se împlinesce ori-ce 
lucru slab, chiar și publicarea de minciuni, 
deși e cu rușine, păcat și dejositor lucru 
pentru om onest.

Declarând în mod hotărît cele publi
cate de plugar de neadevărate, îi spui, că 
nu firbecă loviodu-se de bolovani și stânci, 
fără se lovesce de fundațiunl și lucruri iu 
ordine, ce mai de mult n’au fost, și sub 
oonducerea mea s’au făout cum scie comuna 
întrâgă.

Petru Roșea, 
protopop.

Câte va cuvinte despre diaree.

Diarea seu urdinarea se produce 
din causa unei răceli la pântece seu 
în urma unor mâncări grele de mis
tuit, ori din causa mâncărei unor 
p6me necopte.

Diarea mai de multe-ori este 
însoțită cu fiori de frig amestecate 
cu călduiă, pulsul este des, bolna
vul are o sete forte mare și neodihnă 
de somn; limba este galbenă și bă- 
lbsa; are greță și icniturf de văi să
tuli, în gură simte un gust amar, 
ochii turburați și sticloși.

Acesta bolă este cunoscută mai 
de totă lumea și sunt fbrte puține 
persbne, cari să nu fi suferit de ea.

Diarea pbte ține o cjh două, de 
multe-ori șese și opt, ba chiar mai 
multe 4de. Decă ea se repetă nu
mai de doue seu de trei ori, atunci 
nu trebue se ’i se dea mare impor
tanță, ba de multe-ori este chiar de 
folos, pentru că dă afară materiile 
netrebuincibse din corp. Der decă 
diarea ține mai multe cțile, omul 
pierde mult, slăbesce, pierde pofta 
de mâncare și îi scad puterile.

Diarea să nu se oprescă de-odată 
repede, ci încetinel, pentru ca sto
macul se nu se slăbescă. îndată ce 
o persbnă este atinsă de acăstă bolă, 

trebue se se înfășure peste stomac 
(pântece) cu o flanelă, seu cu o pe
tecă de lână stropită cu spirt rafi
nat bun; bolnavul să stea în casă la 
căldură și Bă bea un ceaiu (tea) de 
frunfle de menthă (ismă), în care se 
se pună și 2—3 lingurițe de cognac 
seu rum bun.

Decă diarea provine din causa 
mâncărilor, precum o mâncare de 
pdme neebpte etc., în acest cas se 
va da bolnavului un purgativ, adecă 
leacuri, cari fac scaun, precum: două 
seu trei linguri de oleu de ricini, său 
30 grame de sulfat de magnesie 
(sare amară). După ce aceste pur
gative și-au făcut efectul, atunci, 
decă diarea încă n’a încetat, trebue 
să se dea bolnavului la fiă-care ără 
câte-un gram de sub-nitrat de bis
muth, ce se va lua dela farmaciă.

T se va da bolnavului la fiă- 
care prâncț și în fiă-care seră câte-o 
lingură de unt de migdale dulci, seu 
în lipsă de oleiu de migdale ’i se 
va da oleiu prospăt, acăsta o va 
face în timp de șepte-opt cjde.

Va face o fiertură cu cotorele 
dela florile de trandafiri în modul 
următor: va pune un vas cu apă la 
foc să fierbă; după ce va fierbe bine, 
va pune la 250 grame apă cam 
10—15 mucuri seu cotore Ue tran
dafiri în acel vas; fiind tot la foc, 
se-1 mai lase se fierbă încă 5—10 
minute, în urmă să se acopere va
sul cu un tăier, se se recescă, pe 
urmă să se strecăre într’o ceșcă unde 
se va pune puțin zăhar și să se bee 
de mai multe ori în cursul cjilei.

Decă diarea este prea tare și 
ține mult timp, să se bea de trei- 
orl pe cp câte-o ceșcă de ceaiu de 
pelin (absinth) cald, în care se vor 
pune 8—10 b6be de piper.

Pe stomac (pântece) se va pune 
în fiă-care cp ° compresă muiată în 
apă cu oțăt de vin tare și bun, care 
se prepară ast-fel: se pune jumătate 
apă și jumătate oțet într’un vas, în 
care se mbie bine o fașă, se stărce 
și se încinge peste stomac, er pe 
d’asupra se legă cu o altă cârpă seu 
față de lână. Mai bine e, ca com
presa se se facă cu apă fiărtă cu 
fruneje de brad.

Contra diareei mai este forte 
folositor a lua spirt de afine (vacci- 
nium myrtillus), din care va lua de 
două 6ri pe cp câte două linguri în- 
tr’o ceșcă cu apă caldă. Acest spirt 
ar trebui să-l aibă în casă fiă-care 
familiă; el se prepară aBt-fel: Se iau 
cam doi pumni de afine și se pun 
într’o sticlă cam de un litru cu spirt 
bun rafinat, se astupă sticla bine și 
în urmă se ține la căldură și lumină 
mai mult timp, căci cu cât stă mai

cjece aripi a venit preste ei. Ea îi dice 
calului: „Ai de grije, calule, de-i taie pe 
toți și să-i arunci în peșteră; pe urmă îi 
numără și-’ml spune, câți au fost de toți!

Calul i-a tăiat pe toți până la unul 
și i-a aruncat în peșteră, pe urmă li-a 
numărat capetele și a venit de i-a spus 
Dianei: Au fost de toți o sută și unul, 
Domna mea !— Atâția au trebuit să fiă ! 
răspunse Diana.

Feciorul de al doilea al împăratului, 
după ce vădu, că fratele său cel mai mare 
nu se mai întdree acasă nici după o săptă
mână, nici după două, îșl (fi06 •’ Trebue că 
fratele meu va fi făcut prea mult vânat și 
nu-1 va fi putând aduce; mă voiă duce și 
eu înaintea lui, ca să-i ajut.

Așa a doua cji șl-a ridicat vânătorii 
si s’a dus și el în munții Siniei înaintea 
frate-seu și după multe greutăți ajunge și 
el, tot în puterea nopții, în acele locuri, 
fără să fi putut da de fratele-său, seu de 
vânătorii lui. Diana îi simte ’ndată ce au 
sosit și încălecându-șl calul dă preste ei. 
Ea cum sosesce aci îi (jice calului: Taie-i, 
calule, pe toți, și-i aruncă în peșteră. Pe 

urmă îi numără și-’ml spune, câți au fost 
de toți!

Calul i-a tăiat pe toți de-a rândul și 
după ce i-a așeclat și pe aceștia în peșteră 
lângă ceilalți, a venit și i-a spus : Porunca 
ta s’a împlinit, Domna mea; i-am numărat 
și au fost de toți o sută și unul. — O 
sută și nnul au trebuit să fiă. Acum haid’ 
să mergem acasă!

Au trecut mai multe cjile și dela ple
carea fratelui celui de al doilea și nu mai 
venea nici unul cu nici un răspuns nici 
de bine, nici de rău. Deci dice fratele cel 
mai mic:

Trebue că nu e lucru bun cu frații 
mei de nu se mai întorc dela vânătdre. 
Am să mă duc acum și eu să-i aduc acasă, 
căci se miră țâra întrâgă de zăbovirea lor 
prin acele locuri oprite de bătrânul nos
tru tată.

A doua di și-a făcut și el pregătirile 
de călătoriă și s’a dus cu vânătorii lui în 
munții Siniei. Când au ajuns aici, îi apu
case noptea. Der fratele acesta, fiind mai 
isteț decât frații lui cei mai mari, a dat 
poruncă omenilor, ca lui să-i facă patul 
pentru durmit pe ramurile unui copaciu, 

care va fi mai stufos, âr ei să se culce 
jos.

Diana i-a simțit îndată ce au pășit 
pe munții ei și încălecându-șl calul a venit 
asupra lor. Ea îi dice calului: VedI, calule, 
de-i taie pe toți și-’i aruncă în peșteră 
lângă ceilalți. Apoi îi numără și-mi spune 
câți au fost toți!

Calul, după ce i-a tăiat și i-a numă
rat, a venit la Domnă-sa și i-a spus: De 
astă-dată au fost, DomDa mea, numai q 
sută!

— Și de astă-dată au trebuit să fiă 
tot o sută și unul, dâr cine scie cum și 
unde va fi rămas unul din ei. Să mergem 
însă acasă, căci pote să nu-i fi numărat 
tu bine!

Diana a plecat acasă, âr feciorul de 
împărat a rămas tâfăr în cuibul lui pănă 
dimineța, când și-a luat tălpoșița și s’a 
cam mai dus din aceste loourl, ca să nu 
pună cumva Diana mâna și pe el

Feciorul s’a tot dus prin acele locuri 
necunoscute pănă ce l’a apucat noptea la 
o moră pustiă. El, ca să nu dormă afară, 
a întrat în moră, cu gândul să rămână 
acolo pănă diminâța. Pe la mecjul nopții

îndată ce mă va lua Dumnezeu, să mă 
urmeze în domnie, er’ ceilalți să-i fiți si'te- 
nicii lui. Să vă aveți bine unii cu alții și 
să țineți strîns la frăția vostră, căci până 
veți trăi voi în unire, nu vă va pută strica 
nimenea cu nimic. Vă mai spun încă una: 
din cei trei sute de vânători ai mei să 
luațl fie-care câte-o sută și să mergeți cu 
ei ori și unde la venătore, numai-în munții 
Siniei să nu care cumva să îndrăsnițl a 
merge, că acolo vânatul e păzit de o fată 
păgână numită Diana, care este domnă 
peste tdte dihăniile din acele locuri, și cum 
vă va simți, va fi vai și amar de voi!

Părintele în cele din urmă se sfîrșesce, 
âr fiii nici n’au apucat să-l îngrope bine 
și îșl și împart vânătorii. Oel mai mare se 
și gătesce de-o venătore mare și se duce 
cu vânătorii lui de-a dreptul în munții Si
niei, unde-1 oprise tatăl său de-a merge, 
credând că d’acolo va aduce mult vânat.

Așa ei, trecând preste delurl și văi, 
ajung după multe năcasurl și greutăți și 
în acești munți. Era pe la medul nopții 
când ajunseră, și fiind obosiți de atâta cale 
s’au pus de s’au culcat. Diana însă îi simte 
și încălecând pe calul ei cel cu două-spre-
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mult, cu atât este mai bun. In cele 
mai multe cașuri e de ajuns, ca bol
navul se mănânce numai câte-va 
bâbe din aceste afine din spirt, și 
încetă ori-ce fel de diaree. In lipsa 
spirtului de afine se pâte întrebuința 
fârte bine lapte fiert cu cimbru, din 
care va lua câte doue păhărele pe fli.

De regulă ori-ce perBână, care 
are un stomac slab și este espusă 
adesea la diaree, e bine se bea în 
fiă-care cji câte-un ceaiCi de pelin 
(absinth) seu de cimbru (origanum), 
pe care îl va lua dimineța pe ne
mâncate.

O persână bolnavă de diaree 
trebue să nu mănânce verdețuri 
(zarzavaturi) seu zamă prea grasă, 
ci se mănânce mai cu semă 6uă 
prâspete moi, cari sunt cea mai bună 
hrană pentru acesta bălă. Asemenea 
este bună supă de chimin, în caro 
se se pună un gram de sub-nitrat 
de bismuth pentru âmenii mari, er 
pentru copii numai o jumătate de 
gram.

îndată ce se arată primele semne 
ale diareei este forte folositor a lua 
o ceșcă cu ceai de cintaură și de 
pelin. Asemenea va mai lua câte 
3—6 picături de pelin pe o bucată 
de zăhar, și va înghiți câte 2—4 
bâbe de ienupere (Juniperus co- 
munis).

In timpul diareei bolnavii au 
mare sete, der nu trebue să bea apă, 
ci în loc de apă se li-se dea zamă 
de orez, li monadă acrișoră cu lă
mâie, seu cu sirop de smeură. Apa 
de orez se prepară astfel: se pune 
într’un vas apă, peste care se târnă 
orez, se pune apoi la foc să fiărbă, 
3n urmă să bea în timpul cailei.

In tot timpul bălei este oprit 
bolnavului de-a mânca ori-ce fel de 
pome.

Prof. Dr. Eiefterescu.

Sfaturi pentru plugari.

Nu ajunge în economiă, ca se 
se îmbunetățescă numai pământul 
prin gunoire, ci trebue să se mai 
îmbunătățescă și arăturile, cari încă 
«e fac pe unele locuri de tot pe 
de asupra.

Pe când plugarii harnici și în- 
vățați de prin alte țări lucră astăcfi 
pământul chiar cu puterea aborului 
■ori vaporului, numai ca se-1 pâtă 
răsbi mai bine cu lucratul, pe când 
•chiar și pe la noi s’au născocit 
unele pluguri anume făcute, cu cari 
-să se pâtă ara pământul de două- 

ori mai afund, ca cum se face ară
tura de obște; pe atunci unii din
tre plugarii noștri mai numai sgă- 
riă câja de de-asupra a pământului, 
așa că pătura roditore e de tot sub
țire, din care causă nici sămenetu- 
rile nu-și pot trage hrana de lipsă 
din pământ și așa trebue se rămână 
mărunte și pipernicite.

Mulți din plugarii noștri se fe
resc chiar și la ogor, de a întârce 
o pătură mai grâsă, sub cuvânt, 
că s’ar scâte pământ de cel mort 
la suprafață, în care apoi nu se pot 
desvolta și cresce semănăturile. Ade
vărat, că acesta așa s’ar întîmpla, 
decă sămânatul s’ar face îndată; 
stând însă pământul mort timp mai 
îndelungat în atingere cu aerul, cu 
căldura și ploia, el se schimbă și se 
face roditor,

Arăturile mai afunde, — pentru 
formarea unei pături mai grâse și 
roditâre — se recomandă mai ales 
la facerea ogorului de tâmnă și de 
primăveră. A ara și la sămânat 'tot 
așa de afund ca la ogor, nu numai 
că nu e folositor, der pâte fi chiar 
păgubitor, de-ore-ce astupându-se să
mânța prea afund în pământ, nu 
mai pote răsări și să putrecjesce 
acolo.

Nu tâte pământurile au tre
buință de arături afunde. Așa de 
pildă pământurile năsipâse și vârâse 
trebue arate tot-dâuna mai pe de-a- 
supra, și numai cele lutâse și hu 
mâse trebue arate mai afund.

Arăturile afunde în pământurile 
mai tari sunt de mare însămnătate; 
în ele sunt mai scutite semănăturile 
pe timp de secetă, ca în cele pe 
de-asupra, rădăcinile lor încă se pot 
întinde mai ușor prin pământ, în 
care apoi află o suprafață mai mare, 
din care să se potă nutri la timp 
de lipsă.

In legătură cu aceste îmbună
tățiri. mulți din plugarii noștri ar 
face bine, decă ar aleg6 cu mai 
multă îngrijire grăunțele de să
mânță, căci nu în zadar flice și prover
bul: „ce semeni, aceea răsare. De 
aceea cum s’au născocit acum și 
triere (ciururi) anumite pentru cură
țitul grăunțelor, acestea nici-odată 
să nu se bage în pământ, pănă când 
nu s’au curățit mai întâifi cum se 
cade de tâte gozurile.

Chiar și în timpurile trecute 
economii harnici aveau o grijă deo
sebită pentru alegerea grăunțelor de 
semănat. Astfel Hallet, Mocri, Schireff 
și alțl plugari vestiți, și-au ales 
grâul de sămânță la început grăunț 
de grăunț, ca pe mesă, cum s’ar 

4ice, pănă când au ajuns, ca să pră- 
sescă un grâu cu mult mai bun și 
mai bogat, de cum era grâul cel 
cultivat în ținutul lor.

Grâul, ce pârtă astăzi numele 
acelor plugari vestiți, a ajuns să fiă 
cel mai prețuit de pe fața pămân
tului ; de aceea au început acum a 
mai face și alțl plugari harnici ase
menea încercări, ca numiții, de sigur 
numai ca să potă prăsi un grâu mai 
frumos și mai bobonat, de cum e 
cel cunoscut în ținutul lor.

In legătură cu economia câm
pului, n’ar strica când toți plugarii 
noștri ar întârce o grijă mai mare 
și asupra culturei pomilor și legu- 
milor, dela cari încă se pot trage 
folâse însămnate. Să nu se mai lase, 
ca pănă acum, grădini destul de 
mari și frumose fără pomi și legume, 
eră pâmele și legumile de lipsă pen
tru casă să se cumpere de pe la 
streini cu bani agonisiți pe altă cale, 
cu destulă muncă și ostenelă.

Economii noștri nu bagă de 
semă câte parale frumose iac eco
nomii streini din apropierea seu din 
ținutul lor pe legume și pome, nici 
nu vreu să credă, că cultură pomi
lor și legumilor este luată astăzi din 
partea învățaților drept cumpănă, 
pentru a se putea măsura gradul de 
cultură, în care se află un popor. 
Pentru-că astăițl se ține ca un lucru 
adeverit, că cu cât un popor este 
mai harnic și mai deștept, cu atâta 
scie el să prețuescă mai tare și cul
tura pomilor, legumilor și florilor; 
și din contră, cu cât este mai puțin 
cultivat, cu atâta desprețuesce mai 
tare și cultura acelora.

Astăcp, când cu ajutoiul dru
mului de fier s’au obicinuit a veni 
și în părțile nâstre învățați de prin 
țări streine, ca să vadă locurile și 
să le cerceteze, după ce se întorc 
ărășl în țera lor scriu prin gazete, 
despre cele ce au văflut pe unde au 
umblat. Și vădend acei învățați gră
dinile nâstre, de multe-ori destul de 
mari și spațiâse, der fără pomi și 
legume, ba pe câte-un loc chiar pline 
de buruenl, se nu credem, că vor scrie 
cu laudă despre noi. Vor d’ce) 
suntem un popor pe jumătate săl
batic, care nu merită o sârte mai 
bună, ca aceea ce li-o croesc Ungurii.

1. Georgescu.

Om v âța ansmaBeSor.
Penele paserilor.

Paserile de curte se cresc mai cu 
semă pentru alimentațiunea, și pe lângă 
venitul ce produce vândarea ouălor și a 

cărnii lor, se mai pote trage și din penele 
lor un câștig, care nu trebue neglijat.

O găină, seu un pui de găină pote, 
după mărimea și greutatea sa, să dea 
aprope dela 70 până la 120 grame de 
pene și de fulgi. Spre a le folosi său spre 
a le vinde, trebue să se alegă următorele 
diferite feluri de pene:

Penele mari dela coda cocoșilor, și 
mai cu sâmă a claponilor, servesc în Ro
mânia la facerea de podobe pentru căciu- 
lele dorobanților și vânătorilor, său și pela 
noi pentru măturicl (plumouri).

Penele mijlocii de pe corpul pasărilor 
servesc la facerea de așternuturi, ca saltele; 
fulgii (puful) servesc la facerea perinelor. 
Dâr aceste două feluri de pene de găini 
sunt mai puțin prețuite ca acelea de rață 
seu de gâscă.

Trebue să se aibă tot-d’auna în vedere 
de a se stîrpi germenii insectelor, pe care 
i-ar putea să-i conție penele. Pentru acest 
scop penele se usucă la cuptor.

In termen mijlociu, produsul penelor 
dela o găină seu dela un cocoș are o 
valore de 10 cr. Dar penele unui cocoș alb 
pot prețui chiar până la 2 fi. 60 cr.

La curcani și la curce, valorea pene
lor variază după colore. Penele unui curcan 
frumos alb se pot vinde cu 6-7 și chiar 10 
fi. Ele servesc la imitarea penelor de struț 
și se vend ast-fel colorate în diferite co
lori cu prețuri forte scumpe. Penele curca
nilor de alte varietăți abia ating a decea 
parte din acest preț și se pot socoti de la 
50 cr. până la 1 fi. de fîe-care cap adult.

Aceste pene se recoltâză după tăierea 
pasărei. Se mai pote trage un câștig mic 
din penele pe cari pasările le lapădă în 
Octomvre.

Penele de curcan sunt mai abundante 
și mai stimate de cât penele de curcă. Și 
dela păun penele cele albe sunt mai stimate*

Dintre tote penele păsărilor de curte, 
penele de gâscă sunt cele mai folositore. 
Mai înainte se smulgeau penele din aripile 
gâscelor pentru o industrie, care astă-cjl a 
dispărut, înlocuindu-se pana de gâscă cu 
condeiul de metal.

Gâscele se jumulesc de trei ori pe an 
pentru a se recolta fiă pene ordinare, fie 
fulgii, can le earnisâză pântecile. Câștigul 
anual ce se pote trage din penele și fulgii 
unei gâsce vii este aproximativ de 50 cr; 
er valorea penelor și a fulgilor dela o 
gâscă mortă se ridică abia la 20 cr. In 
unele locuri gâscă se jupoie înainte de a 
fi pusă în consumație, și din pielea ei gar
nisită cu fulgi se fabrică imitații de lebedă. 
Pentru a jupui pielea unei gâsce, ea se 
taie dealungul spinărei și se ridică cu cea 
mai mare precauțiune. O piele de gâscă 
frumosă, bine luată și fără rupturi, se vinde 
cu prețul dela 50 — 1 fi. bucata, dar în cașul 
acesta corpul ei ’și pierde aprope a cincia 
parte din valorea sa totală. Pieile de gâscă

.s’au abătut la mora aceea și ursitorile. Una 
lin ele cum îl vede dice cătră celelalte 

.surori ale ei: ScițI voi, că acest fecior de 
împărat, ce dorme aici, are să-i fiă băr
batul Dianei?

Și cum s’ar pute una ca acâsta?
— Iacă așa, — răspunde cea dina

inte, — decă el s’ar deștepta în ceasul 
acesta și s’ar da de-a peste capul, s’ar face 
un bob de mac și l’ar mâna vântul drept 
la ușa Dianei. Aici ar străbate prin înche
ieturile ușei în casă, s’ar da erășl de-a 
peste capul și s’ar face e^ășl cum a fost. 
Apoi ar săruta odată pe Diana și ea nu
mai decât s’ar încreștina și ea de bucuriă 
l’ar cere de bărbat al ei!

— Așa să fiă, precum diel tu! răs
punseră cu totele și se fac nevădute.

Feciorul de împărat, care audise tot 
je au vorbit ursitorele, se dă de-a peste ca
pul și — minunea minunilor! — s’a și pre
făcut într’un bob de mac, care fu luat îndată 
de vânt și mânat pănă la ușa caselor 
Dianei. Aici și-a aflat loc și a pătruns în 
casă chiar lângă Diana. El se dă de-a 
peste capul și se face un feoior mândru 
n frumos; pote mai frumos ca cum fusese 

mai înainte. Se apropiă de Diana s’o să
rute, der se sfiesce de-odată, vădându-i 
pielea' trupului aspră și crepată întocmai 
ca o scorță de pe copaci. Cu tote acestea 
tot o sărută și Diana se deșteptă. Feciorul 
stă înmărmurit de frică, âr Diana începe 
a-se curăți de câjea cea aspră și se face 
atât de frumăsă, de nu o întrecea altă 
ființă femeescă din lume. Diana când 
vede pe feciorul, îi cjice plină de bucuriă:

—■ Nu te teme de mine, dragul meu! 
Tu ai fost fericit, că m’ai putut încreștina 
prin sărutul tău. Tu din minutul acesta 
vei fi bărbatul meu. Mâne voitt chiăma 
corbul și corboioa să ne cunune.

A doua di Diana a chiămat corbul 
și corbbica de i-au cununat, âr pe oelelalte 
pasări le-au avut ca musicanțl.

Feciorul de împărat încă o avea de 
tot dragă pe Diana; el nu se îndura a-o 
părăsi nici un minut, căci se topi a de dra
gostea ei. Ori și unde s’ar fi dus, fără ea 
nu mergea, atât îi era de dragă. Intr’o di 
o întrâbă el despre una și despre alta și 
în sfirșit o întrebă și despre frații lui dim
preună cu cei trei sute de vânători, că 
unde sunt îngropațl și cum ar pute să-i 
mai vadă.

— Dâcă vrâi să-i vedl, n’ai decât să 
te duci sub polele munților mei și să cauți 
că acolo e o peșteră, în peșteră îi vei afla 
pe toți tăiațl, și decă vrâi să-i înviedl, 
atunci ia acâstă sticlă cu apă vie și apă 
mortă și după ce vei așefla capul fiă-că- 
ruia la locul său, unge tăietura cu apă 
de acâsta și pe urmă atinge locul și cu o 
nuia de sânger și cu alta de ânger și în
dată îi vei învia.

Feciorul de împărat s’a bucurat mult 
de atâta mângăiare, ce i-a dat’o Diana, și 
a rugat’o, ca să mergă amândoi, însă ea 
i-a răspuns, că nu va merge. Atunci fe
ciorul de împărat i-a răspuns: Ah, draga 
mea, Diano, datorința de frate mă face să 
mă duc să-i văd și să-i înviez, ca să-i îndrep- 
tez la casa lor, dâr dorul tău mă va topi 
zăbovind atâta timp pe acolo. De aceea te 
rog, dâcă tu nu poți veni cu mine, atunci 
să-mi dai chipul tău cel ângeresc, ca ve- 
nindu-ml dorul de tine, să te pot vedâ mă
car în iconă!

— Bine, eu îți dau o iconiță cu chi
pul meu, der îți spun, să aibl grije de 
iconiță, căci perdendu-o, mă vei perde și 
pe mine!

El a luat iconița, a vîrît’o în sân și 
a plecat, și cum umbla printre văile mun
ților și căuta peștera, ’i se făcu sete. El se 
plâcă jos la o gârlă să bea apă și, fără să 
bage de sâmă, îi cade iconița jos în apă 
și se cam mai duse pe apă. El n’a mai 
mers la nici o peșteră, ci s’a întors iute 
la Diana de i-a spus, ce ’i s’a întâmplat. 
Diana îi răspunde cu un ton blând: Ei, 
dragul meu, de acum să nu ne așteptăm 
la bucurii, ci numai la suferințe pentru ne- 
băgarea ta de semă, căci cădend iconița 
cu chipul meu în mânile vre-unui om is
cusit, va fi rău de noi. Dâr acum n’avem 
ce să facem, ce va fi să suferim, vom su
feri amândoi!

Apa din gârlă a dus chipul Dianei 
pănă într’o țâră depărtată. Aci trecea apa 
pe la porta caselor împărătesei, și o sluj
nică, eșind într’o sâră după apă, a prins 
în vas și iconița și a adus’o în casă. îm
păratul și cu împărătâsa nu se puteau 
mira din destul de o frumsețe femeescă 
ca aceea, ce o vedeau în acâstă iconă. îm
păratul avea și un fecior mare, care vă- 
(jend și el chipul Dianei, se îndrăgosti ne
bun de ea, de n’avea odihnă nici diua nici 
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sunt de o mare elasticitate și sunt remar
cabile prin albeța lor strălucitore și prin 
fulgi mătăsoșl și stufoși, prin care se pot 
compara cu pieile de lebedă. Anglia și 
America fac un comerț forte însemnat cu 
ast-fel de piei.

Rața dă nisce fulgi mai înferiore ca 
cantitate acelora ale gâscei, der cel puțin 
egale ca calitate. In timpul schimbărei pe
nelor, în Mai și Septemvre, se smulge ră- 
țoilor o parte din fulgi care acopere gâtul 
și pântecile lor. Pe unele locuri nu se ju
mulesc nici rațele nici rățoii, ci numai bo
bocii de rață, tâmna, când îșl schimbă 
penele. Fulgii de rață sunt în general mai 
preferați de cât fulgii de gâscă.

Câte odată se fac trei recolte de fulgi 
pe an, în Mai, Iulie și Septemvre, și se 
ajung a se reoolta cu modul acesta 250 
— 500 de grame de fulgi de fiă-care pasăre, 
cea-ce echivaleză cu 1—2 fi. Dar, prin 
acestă procedere, se vatămă forte mult 
sănătății pasărilor și fecundității lor. Rațele 
de varietate albă dau un produs de pene 
mai stimat și un câștig aprbpe cu o treime 
mai mare ca valdrea comercială.

In Francia, la JomvilMe-Pont, există 
o manufactură forte importantă, în care se 
lucreză pene de tot felul și mai cu semă 
penele do gâscă importate din Rusia. Fon
datorul acelei manufacture a avut fericita 
idee să tragă folos din rote părțile din 
cari este compusă până. Astfel cotorul 
este întrebuințat la fabricațiunea penelor de 
scris. Cele patru părți ale cotorului, sunt 
ridicate, desfăcute de barbele lor și între
buințate la fabricarea de perii excelente 
și de măturice (plumouri) trainice. Barbele 
penei, văpsite cu diferite colori, servesc 
la fabricarea de flori artificiale. Rămâne 
încă partea centrală a tecii, măduva tubului, 
care este excelentă pentru gunoiul câm
purilor.

Vedem deci, că adevărata industrie 
caută să nu lase a se pierde nimic din 
materia, pe care ni-o presintă natura în 
crescerea pasărilor. Penele la aparința sunt 
un produs secundar, care, după cum se 
vede, pote dobândi o importanță forte 
însămnată.

[(După „Amic. Frog. Eom.“)

itBes^re SMEser’siâțiaimi.
(Trialog între 8 copii, dintre cari 2 sunt școlari.)

Ion: — „Bună sera, prietine!“ 
Ștefan: — „Bună-ți fie inima!“ 
I6n: — Eu deși nu te cunosc 

cine ești, îți c|ic totu-șî prieten, pen- 
tru-că te ved cu cartea sub suciră, 
și acesta mă face se crecj, că ești 
școlar, și apoi toți școlarii sunt prie
tenii mei. Spune-mi, am drept că-țl 
flic așa, ori nu?

Ștefan: — Te ÎDșell, prietine, 
pentru-că eu pănă acuma încă nu 
sunt școlar, deși tatăl meu voesce 

să mă dea și pe mine cu sila la 
școlă, ca se ine fac școlar, să în
văț și eu carte. Astă-flI mi-a cum
părat acestă serăciă de carte și m’a 
trimis spre școlă, că doră de mi-s’ar 
îndrăgi și mie șcbla, cu tbte că eu 
i-am spus’o în față, că mie se-mi 
dea pace cu șcăla și nici se-ml mai 
pomenescă de ea. Eu nu sciu, mei 
frățiăre, că de un timp încbce par’că 
au început se căpcieze toțî bmenii, 
căci prin sat nu i mai aufli alta vor
bind, făr’ tot de școlă și er de șcblă, 
de pare că cred, că au se facă din 
tătă sapa ruginită câte-o sabie as
cuțită.-

Ion: — Ei, frate Ștefane, că fe
ricit om te-ai născut tu pe lume 
când ți-a dat Dumnezeu un ast-fel 
de tată, care se te ducă cu sila la 
șcblă, ca să te facă și pe tine om, și 
pote mai habitir ca cum e ta
tăl teu.

Ștefan: — Ge fel ? Las’ se fiu 
eu numai ca taica, căci taica de 
când îl sciu a fost tot jude în sat. 
El cunosce și numerușul, și când e 
vorba e omul cel mai învățat din 
tot satul; — numai ca taica să fiu 
eu și-mi ajunge.

Ion: — Iți spun drept, frate 
Ștefane, că tu ești un om, care nu 
te îngrijesc! de multe în lumea acesta. 
Tu crefli, că decă cunbsce cine-va 
numărușul cine scie ce mare învățat 
este. Dăr nu e așa, Iertate! Ascultă 
se-țl spun eu soi tea mea și apoi o să 
vefl! îndată, cu cât ești tu mai fe
ricit, decât mine. Tu ai un tată cu 
dare bună de mână și ar pute să 
cheltuăscă cu tine cât de mult la 
învățătură. — Și taica, după cum 
spun vecinii, a fost odată un om 
cu stare bunicică; avea patru boi la 
jug, avea trăsură cu cai, avea vaci 
și oi destule, și în sfârșit era și el 
unul dintre fruntașii satului. Der as- 
tăc|ă am ajuns de tot rău, căci tot 
ce se mai mișcă prin curtea Dostră 
abia mai sunt două văcuțe și și a 
cestea slabe ca vai de ele; apoi nici 
acestea nu sunt ale ndstre, căcî că- 
mătarnicii stau cu gurile căscate, 
care de care să pună mai întâiu mâna 
pe ele.

Ștefan: — Rău destul, dăcă stă 
treba așa:

Ion: — D6r mai aștăptă, frate 
Ștefane, să ți spun și mai departe! 
Eu pe lângă tote suferințele părin
ților, mă silesc în tot chipul să în
văț bine la șcblă, căci învățătorul 
nostru ne spune în fiă-care fli, că 
numai șctila ne pote scote din suferințe și 
năcasuri; ea e o mână tare, care ne 
conduce la lumină și ne arată calea, 

ce trebue s’o urmăm în tbte între
prinderile ndstre.

Ștefan: (Se întinde și cască una 
mare).

Ion: Precum te văd eu, prietene, 
vorbele mele în loc să te atragă, 
îți aduc somn!

Ștefan: Apoi de; tu pare că 
te-ai născut de-odată cu taica, căci 
și pe densul nu 1 mai aucți altele vor
bind, făr’ tot de școlă și de învăță
tură, și apoi ce o se vă fac, dăcă 
mie nu-mi place nici se aud de ea.

ion: — Mei, frate Ștefane, nu 
fii nebun, căci în șcblă așa ți trece 
timpul de iute și atât e de plăcut, 
încât ai tot sta și ai asculta.

Ștefan: — Sci, că-mi place de 
tine, măi Idne, căci te văd un copil 
atât de înțelept: dăr sci tu ce? mai 
slăbesce-me cu șcbla, și mai bine 
vino cu mine la noi, că am o traistă 
plină cu mere, să le mâncăm amân
doi. De școlă te rog nu-mi mai vorbi, 
că de dragă, ce-mi e, îmi vine 
somnul.

ion: — Da ce Han-tătar vdr- 
besci tu, măi hăbăucule ? Nu-’țl e 
rușine, când ved! pe lângă tine atâta 
lume și te aud atâția dmeni? Eu îți 
vorbesc de școlă și tu cu gândul la 
mere. En stăi puțin să-l clnem și pe 
fratele Nicolaie de colea, ca să ne 
mai spună și el câte ceva, da de 
ți-o trece somnul și fbmea. Vino și 
tu frate Nicolaie, să vedem n’om 
pute face noi amândoi din hăbăucul 
ăsta un școlar bun

Nicolaie: — Der bine fraților, 
cam despre ce e vorba între voi ?

Son: — Da de fratele Ștefan, 
care urăsc© școlă din suflet și vreu 
să-l luminăm, de vom pute,

Nicoiaie; — Așa vorbesce el, căci 
nu scie bunătatea șcblei. Ce să-l lu- 
ruinefli, căci el și așa scie forte multe 
bazaconii. Nu e așa, trate Ștefane? 
En mai bine spunene una din cele 
multe câte le-ai audit și pățit tu în 
vieța ta!

Ștefan: — (căpătând voie) Apoi 
de; eu v’așî spune una, de care nu 
sciu fleu, decă v’au spus dascălii 
voștri.

Ion și Nicolaie: — Se te audim ! 
se te audim !

Ștefan: — Se vedeți voi, ce ni 
s’o întâmplat, se văd mai în serile 
trecute. Eu veneam cam pe înserate 
dela boltă și când sosesc la portă 
văd în curtea vecinului, că intrase 
o strigoie, nu sciu bărbat ori femeia, 
care s’a dus cu un ciubăr la Joiana 
și a început a o mulge de credeai, 
c’o dărîmă la pământ. Eu când am 
veflut’o am alergat de frică tot în- 
tr’un suflet pănă în casă, de i-am 

spus taichil, ce am văflut; taica 
în adevăr a și eșit îndată afară cu 
un furcoifi de fier în mână, dar’ de 
unde să mai vadă vr’o strigbie, căci 
cum l’o simțit, îndată s’a făcut ne- 
vădută. Par’că și acum îmi tremură 
inima de frică, când mă gândesc 
la ea.

Nicolaie: — VeflT, frate Ștefane, 
asta-i o credință deșertă. Eu am audit' 
flâcurile acestea și de airea, și cer
cetând mai de-aprbpe am aflat, că 
atunci în curtea vecinu-teu n’a fost 
nici o strigbie, ci a fost chiar ve- 
cmă-ta, lelea Maria, carea eșise cu 
ciubărul să-i de-a Joenii apă se bea- 
Și etă ce ai credut tu! — Vedi 
deră, cât de ușurel de minte e omul 
fără de șcblă? Acum de erai și tu 
școlar, ai fi rîa de astfel de proștii, 
pentru-că în șcblă ai fi învățat se 
nu credî în strigoi și alte superstiții 
de felul acesta.

Ștefan: — En lasă-mă cu tbtă- 
învățătura vbstră, căci eu chiar si 
pe vodesa nbstră am auflit’o vorbind, 
că i-ar fi luat strigoii laptele dela 
vaci. Și apoi tu dbră nu vei fi sciind 
mai multe decât vodesa, căci ea e 
îmbrăcată în haine domnesel.

Nicolaie: — Eu nu-țl spun nu
mai ție, der și vodesei vbstre și ori 
și cui mi-ar flice, vacile și-au 
perdut laptele. Aceia să cerce să Io 
dea vacilor mai bine de mâncare 
și să nu le prea chinuescă nici cu 
jugul, și vor vedâ, că vacile/ lor vor 
da lapte bun și destul de mult. Strigoi 
nu suut, frate Ștefane; noi îi soco
tim de strigoi pe acei bmenî, cărora 
nu le place munca și cari umblă 
noptea prin curțile omenilor cinstiți 
de fură tot pe ce pot pune mâna, 
căci altcum ar peri de fbtne.

I6ll: — Ai auflit acum, frate 
Ștefane, cât de bună e șcbla, căcî 
ea te îuvață se nu credi în tbte pros
tiile! Dumnefleu a făcut numai nu 
fel de bmenî, er nici decât strigoi 
și alte bazaconii, câte le vorbesc- 
unii bmenî de prin sate, ba chiar și 
de prin orașe.

(Va urma).

O S aa m e»
Sinceritate. Bărbatul: „Vrbui 

se-țl spun drept nevastă dragă, că- 
eu numai pentru avere te-am luat.

Nevasta:
„Și eu îți spun drept, că numai 

pentru-că ești așa de prost te-am 
luat.“

Bună economia. Mama (cătră 
fiica sa): Ar fi timpul să porțl și tu

noptea, și era și mai neastâmpărat fiind-că 
nu soia al cui chip să fiă acesta.

Tot umblând el și tot cercetând, dă în 
sfârșit de o babă năsdrăvană, care când 
văflu chipul, îi dice feciorului de împărat: 
Dâcă mă plătescl bine, eu îți aduc pe fe
meia acesta d’adreptul în casa vostră.

— Te fac fericită, babo, de fericită 
ca tine n’are să fiă o ființă omenescă, nu 
mai se mi-o aduci.

— Eu ți-o aduc, der trebue să scii, 
că încercarea mea e împreunată cu mortea.

— N’ai nici o grije, babo, du-te nu
mai de mi-o ,adă și munca ta va fi răs
plătită.

Tocmela fiiud făcută, baba și-a înhă
mat la o trăsuri că doi cotoi (mâțoi) și co
toii s’au dus cu ea ca ventul și ca gândul 
mai mult pe sus prin aer, decât pe pă
mânt și în câte-va ceasuri a și ajuns în 
munții Siniei aprope de casele Dianei. Aci 
baba, lângă tulpina unui copaciu gros, a 
făcut o gropă, unde a îngropat și cotoii 
și trăsura, apoi s’a dus pe lângă casele 
Dianei, prefăcendu-se într’o cerșitore.

Bărbatul Dianei, îndată ce a vădut 
pe baba, a dis cătră Diana așa: Ascul- 
tă-mă, draga mea, opresce pe acestă babă 

la noi, căci și așa suntem numai singuri, 
ca doi cuci, și baba ne va mai țină de 
urît. căci' cum e vorba: dâcă ai un bă
trân, să-l vindi; și decă nu-l’ai, să-l 
cumperi.

— „Pentru-că tu stăruescl așa mult, 
eu îți fac voia, der mă tem, nu cumva 
baba să fi venit cu gânduri viclene la noi“.

Destul, că baba a petrecut mai multe 
dile la casa Dianei și se scia purta ast-fel, 
încât nimenea nu putea gâci gândurile ei. 
Intr’una din dile dice baba cătră Diana și 
cătră bărbatul ei: Tote mi-ar plăcâ de voi, 
căci aveți de tote ce vă trebuesce, numai 
un lucru totuși am vădut, că vă lipsesce.

— Și ce fel de lucru să fiă acela, babo ?
— Putină (cadă) pentru scăldat am 

vădut, că n’aveți, ori cât vă țineți de avuțl.
— E adevărat, der pe mâne dimi- 

neță o să avem și acâsta.
A doua di se duce Diana și aduce o 

putină mare, pe care o așeclă într’o odăiță, 
apoi îi dice babei să facă foc și să încăl- 
descă apă pentru baie. Când baia a fost 
gata, s’a scăldat mai întâi Diana și după 
ce a trecut ea într’altă odaiă se se ștergă 
și să se îmbrace, a întrat în baiă bărbatul 
ei. Baba atunci a adus iute o lespede mare 

dintr’o stâncă și a aruncat’o peste putină, 
princlend ast-fel pe bărbat în putină, apoi 
a trecut iute în odaia unde era Diana și 
făcendu-se, că o șterge, o lega bine c’o 
sforă de mâni și de piciore, încât nu mai 
era în stare să se misce. Pe urmă se duse 
de-șl desgropâ cotoii și trăsurica și așe- 
dend pe Diana lângă ea în trăsurică, o 
duce ca ventul și ca gândul drept la cur
tea împăratului, de unde fusese trimisă.

Bărbatul Dianei destul se svercolia 
să esă de sub lespede, dâr nu putea, ase
menea nu putea nici să spargă, costele pu
tinei. Dela un timp a început a striga. In- 
tr’acest timp sosesc acasă și cei trei „cânl“: 
o vulpe, un lup și un urs. Vulpea, fiind 
mai bună de urechi, dice cătră urs: Măi, 
ursule, mie mi-se pare, că aud un glas 
înăbușit strigând. — Ce vorbescl tu, vi- 
cleno ? și-i arde una cu brânca.

— Ba și mie mi s’a părut c’am au- 
efit, adause lupul. — Atunci lip! și lui una 
peste cap.

Mai într’un târdiu dice ursul: Acum 
îmi pare, c’am audit și eu glasul domnului 
nostru; haideți să-l căutăm....

— „Cânii s’au dus să-l caute și în 
sfîrșit vulpea cu mirosul ei cel ager dă de 

urma domnului lor și duce apoi și pe urs- 
și pe lup pănă la ușa odăii unde era baia.- 
Aci neputend străbate, au rupt ușa și au 
aflat pe sirmanul lor domn abia mai răsu- 
flând sub lespede în putina de baiă.

Domnul cu ajutorul ursului a eșit dim 
putină și căutând pe Diana lui, n’a mai 
aflat’o nicăirea. Calul din grajd însă vă- 
dendu-1 căutând și pe acolo, i-a dis: Te 
gată iute, domnul meu, să mergem după 
domna. Să ne gătim numai iute, căci cotoii 
babii, cu cari a dus’o, fiind mai iuți ca 
mine au ajuns pănă acuma cu ea la ca
sele împăratului, ce a arvunit’o, și se fim 
acolo înainte de a-o duce împăratul la cu
nunia cu feciorul lui. Ia cu tine și biciul 
din cuifl, căci vreu să luăm cu noi și ca
sele acestea, să nu le lăsăm pănă ne vom 
întorce cine scie cui de pradă.

Domnul s’a dus iute de s’a îmbrăcat 
și a venit cu biciul în mână, a încălecat 
calul, apoi a voit să plece. Atunci calul 
îi dice: înainte de a pleca de aci, ples— 
nesce odată din bicih!

El a plesnit din bicid și casele cu 
tot ce era în ele s’au prefăcut în două 
mere de aur, pe cari le-a luat în buzunar,, 
apoi au plecat.



GAZETA TRANSILVANIEI.Nr. 22—1896 

acum haină lungă, ca să poți âmbla 
și cu ciorapii cei răi.

*
Un sfat. Femeia (cătră cismar): 

„Vetți, cismelor ce le-am cumpărat 
dela d-ta, li-s’a și rupt turecul.“

Ci amarul: „Dâr d-ta nu tre- 
■bue se le princji de turec, ci de căl- 
câiu, când dai cu ele în bărbat. “

«

„d? după ce s'o bea,iu. Un țigan, 
potcovar într’un sat, mergea rău de 
tot. Ajunsese omul de nu mai avea 
'upă ce bea apă.

Ca se scape de sărăcie, bietul 
om se mutase într’alt sat.

Un țăran din satul pe căre i 
părăsise potcovarul, întîlnesce pe ți
gan într’o (ți și-l întrebă:

— Der, bine mă, de ce plecași 
dela noi ?

— Iaca, pentru-că nu-mi plă
cea apa.

— Ei, asta e! Der miă cum ’mi 
place ?

— Apoi, tu, păte ai după ce 
s’o bei...MULTE ȘI DE TOATE.

________________________

Sfîrșttu! tt e ’emai bețive.

In Londra toți I X i cunosc pe Ioana 
Cakebread, c => a fost pedepsită cel puțin 
de 300 de orî de polițiă din causa beției. 
Reuniunea de binefacere din Dondra a voit 
cu orl-ce preț să scape pe nenorocita fe- 
meiă de patima beției, der tdte ostenelele 
au rămas zadarnice, pentru-că deși pe un 
timp ore-care se contenia, mai târdiu însă 
Ioana din nou se da la vieța bețivă de 
mai ’nainte. In urmă o domnă, cu numele 
Sommerset, din milă a luat’o sub îngrijirea 
sa. Când Ioana și-a împlinit cea din urma 
pedepsă în arest, d-na Sommerset merse 
însa-șl după ea și o duse într’un sat, unde 
se află un spital anume pentru bețivi. 
Aședată aci, îndată după cele dintâi dile 
Ioana se făcu, forte tristă, după două luni 
însă 
mai 
’i-se 
fost 
unde însă după două luni se prăpădi. Me
dicii de-alțmintrelea îi profețiră încă dina
inte, că în scurtă vreme se va prăpădi din 
causa beției.

a nebunit cu totul și numai atunci îșl 
venea în fire pe câte-un moment, când 
dedea bere, ori rachiu. Medicii au 
siliți s’o trimită în casa nebunilor,

*
Respuns potrivit.

Frideric cel mare, plimbându-se odată 
cu calesca, din întâmplare s’a răsturnat. 
Regele atunci a dojenit pe vizitiu pentru- 
că n’a fost destul de băgător de semă.

— E rău, Maiestate, că te superi așa 
tare, răspunse vizitiul. Trageți bine pe 
sâmă: Majestatea Vostra ore n’ațl perdut 
lupta nici-o dată ?

*
O paradă militară curiosă.

In anul 1833 regele Franciei Ludovic 
Filip făcu o călătoriă în provincia Nor- 
mandia, pentru de-a inspecționa corăbiile 
ce se întorsese din marea de Nord.

Pe drum regele poposi în localitatea 
Falaise, unde garda națională îl întâmpină 
și îl primi în paradă. De-orece însă regele 
și suita sa călătoreau forte simplu și fără 
mare alaiă, caii de lipsă pentru astfel de 
părădl trebuia să-i câștige intendantul curții.

In apropiere de Falaise chiar atunci 
se ținuse hramul dela Guibray, și în sat 
mai rămăsese un circ, care a fost dat re- 
presentațiunl în timpul hramului. Inten
dantul curții puse sequestra pe caii circului, 
pentru rege și suita lui, în care se aflau și 
mareșalii Soult și Gerard.

A doua di diminâța curtenii rămaseră 
surprinși, când în loc de obicinuitele globe 
de rechisițiă, găsiră la paradă un șir întreg 
de cai frumoși albi. Incălecară, și revista 
începu. Când Regele se duse la aripa dreptă 
musica începu să cânte si atunci se pe
trecu la ceea ce nu se așteptase nimeni. 
Caii cei mândri erau fără îndoială de pă
rere, că se aflau în circ la manej și fiă- 
care începu să-și execute producțiunile 
obicinuite. Regele, Soult și alțl doi călă

și s’a bucurat forte mult, sciind, c’a sosit 
și soțul ei. Ea așteptă acum numai mo
mentul când să pornescă spre cununiă. Și 
când s’a vădut afară în curte a scos me
rele din batistă și aruncându-le în sus dise :

— Acela mă va ave pe mine, care 
va fi în stare să prindă aceste două mere !

Lumea dimprejur cu mire cu tot sta 
cu mânile întinse să prindă merele cele 
de aur, dâr de unde să le potă prinde, 
căci merele se prefăcură în doi porumbei, 
cari se înălțau tot mai sus.

Domnul Dianei atunci se ’repedi cu 
calul său în înălțime și prinde amândoi 
porumbeii, apoi scoborându-se o prinde pe 
Diana de braț și ridicându-se cu ea în 
sus s’au făcut nevăduțl în înălțime, audin- 
du-se o pocnitură în mulțimea de jos. 
Acestă pocnitură a eșit din corpul babei, 
ce o furase pe Diana, care de mănie când 
o văclu pe Diana scăpată a și plesnit.

Ginerele și nuntașii au rămas cu gu
rile căscate la acestă vedenie, er Diana cu 
domnul ei se duc erășl la locul lor, unde 
vor fi stând și astădi de vor fi mai trăind.

Satulung, 1896.
Dornețiu Dogar. 

riau pe nisce cai din școlă, cari se întru
niră îndată la un cadril. Călăreții strînseră 
din frâu și atunci executară diferiți pași 
ai școlei înalte. Un alt cal făcea sărituri 
peste sărituri, c’un cuvânt era o încurcă
tură generală, spre marele haz al unora și 
spre mirarea altora, cari nu-șl puteau es- 
plica aceste jocuri. In fine intendantul 
curții, înțelegând că o făcuse bocănă, opri 
musica și atunci se liniștiră și caii. Cre
dem, că pentru prima oră, un Rege cu 
suita-i strălucită a dat în public o repre- 
sentațiă în arta de înaltă călăriă. Fiul 
Regelui, prințul Joinvile, care a asistat și 
el la paradă, povestesce însuși acestă în- 
^mplare în memoriile sale.

Oă,lexxdarixl septemânei.
IANUAR are 31 4ile. GERAR.

Pilele

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

Călend. Iul. v.

284 C. P. Efrem. S.
29 Aduc. r. sf. m. Ig.
30(f) SS. Gr., Va., I.
31 Sf. m. Ciril și Ion.

1 Martirul Trifon
2țlntimp. Domn.
3 Sf. Drep. Simeon

Călend. Gregor.

>,9 Apolonia 
S. Scolastica 
Eufrosina 
Eulalia 
Catarina, Bic. 
Valentin 
Faustin

10
11
12
13
14
15

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 5 Februarie n. 1896.

Unrsn I

* Prețul

3 ă m i n { e ?.C0 ohilogr.
□3” £o - dela | pânâ

Grâu Bănățenesc 80 7.15 7.30
Grâu dela Tisa 80 7.20 7.35
Grâu de Pesta 80 7.15 7.30
Grâu de Alba-regala 80 7.15 7.30
Grâu de Bâcska 80 7.25 7.40
Grâu ung. de nord 80 •—

t'3 A' 
w o pToțul per

Semințe vechi g M 100 GhtlgT.
ori notiS ia -

5 g, dela păaiîi

Secară 70-72 6.55 6.60
Ora nutreș 60-62 4.90 5 10
Orz de vinars 62.64 5 40 6 20
Orz de bere 64.66 6.40 7.80
Ovăs 89.41 6.— 6.40
Cucuruz bănftț. c e

Cucuruz altă soiu 71s .— .—
Cucuruz n .... .— .—
Harișcă r —,— —.—

Product©
dolti pană

44.—34.Sera, de trif.

Soiul

4)fi
efl

M 
O

2 o
8
OJCL
1 
<D

-•
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
>i

Sen
Prune

n
Lictar •

Nuci
Gogoși

n
Miere

»
Ceară
Spirt.

*•

Luțemă ungur, 
transilvană 
bănățdnă 
roșia 
rafinat duplu

dala Pesta 
dela țeră 
avântată 
afumată

29 - 32.

55 55.50

43. 49. •

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sârbasci 
brută 
galbină strecurată 
de Bosanau 
brut
Drojdiuțs de spirt

17 50
15.50

18.50
16.50

Din 7 Februarie st. n. 1696
Prețurile cerealeer din piața Srașev.

Măsura 
său 

greut tea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. or.
1H. L. | cel mai frumos 8 50

Grâu ■! mijlociu . . 5 20
(mai. slab . . 4 80

Grâu mestecat 3 60
Jî „ 1 frumo3& 3 60
ÎS «Scară ț c 3 —

f frumos 3 50
>! ! mijlooiu 3 10

f frumos 2 20
T? 
țf (Jves i mijlociu — —

Cucuruz.................... 3 30
I 1 Mălaiu.................... 4 —
ÎJ Mazăre.................... 5 30

Linte................... 7 —
Fasole.................... 6 —

II
• * * Sămânță de in . , 9 —

Sămânță de cânepă 4 20
Cartofi.................... — 80

11 Măzăriohe .... — —
1 kilă Carnea de vită . . — 44

Carnea de porc .. . — 48
Carnea de berbeoe — 24
Său de vită prâspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Sborul porumbilor.

Foia francesâ „ Zoologist “ publică, 
unele date interesante cu privire la iuțâla 
sborului porumbilor. După calculul lui Georg 
Cayley, un porumb de postă percurge în
tr’o oră 160 chilometri ; s’ar părea, că acesta 
e de tot prea mult, der s j nu se mire ni
meni, căci s’a adeverit pe deplin, că de 
obiceiu porumbul face o cale de 115—120 
■chilometri pe oră, așa că întrece trenul 
cel mai repede.

La acesta mai adaugem, că porumbul 
în sborul său nu. percurge o cale drâptă, 
•ci se abate din cale într’o parte și în alta, 
prin ceea ce pierde mult din drumul per- 
-curs. *

Cei mai betrânî bmenă în Sume.

Cu prilegiul celei mai nouă numărări 
.a poporațiunei s’au găsit în Islanda 578 
omeni mai bătrâni de 100 ani, în Serbia 
575, în Anglia 146, în Francia 142, în Ger
mania 78, în Norvegia 75, în Elveția 32, 
în Belgia 5.

Cel mai bătrân om în lume se dice, 
că este în Rusia. El e de 160 ani. După 

■ el urmeză un Negru din America, care e 
de 152 ani.

*
Lupta cu taurii în anul 1895.

In anul trecut s’a întâmplat în Spa
nia, Portugalia și Francia 731 lupte cu 
tauri.

In Corida au fost omorîțl 3657 tauri; 
numărul cailor, cari au perit în acele lupte 
a fost de 8500.

— Ține-te numai bine, domnul meu, 
.să nu cădi, căci acum eu te duc ca vântul 
și ca gândul, căci feciorul împăratului a 
început a se găta de cununiă și să nu ajun
gem prea târdiu 1

După un timp ore-care sosesc și ei 
la curțile împărătesei. Aici se audia mult 
sgomot, scii — ca la o nuntă împărătescă 
unde se adunase multă lume din tote păr
țile. Domnul nostru sta mai cât colea la o 
parte și se uita nu care cum-va va vedâ 
pe Diana eșind din casă, ca s’o răpâscă. 
Intr’aceste vede o babă, ce se silea să 
.străbată prin mulțime. El o opresce și o 
întrebă, că unde se grăbesce. Baba îi răs
punde :

— Mă grăbesc să intru și eu în casă, 
.să văd mirâsa.

— Decă te duci la mirâsă, ia acestă 
batistă cu două mere de aur și ’i le dă 
miresei, spunendu-i, că ’i le-a trimis de 
plocon un domn. După ce ’i le vei da, 
vino iute îndărăpt, ca să-ți plătesc os- 
;tenâla!

Baba a luat ploconul și a isbutit să 
străbetă pănă în casă, unde i-.a dat în 
mâna miresei ploconul trimis. Miresa Diana 

■cum a vădut batista a cunoscut’o îndată1

Târgui de rimâtorf cin Steinlirusii.
Starea rîtnătorilor a fost la
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4 Febr. de 32888 capete, la 3 Febr. au 
întrat 32385 oapete și au eșit 503, rămâ
nând la 6 Febr. un număr de 35,803 oapete.

Se notâză marfa: ungurăscă v e o h &, 
grea , dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungnrâscă tineră grea dela 
—.— cr.pănă la—.— cr., demijloo de!a 
47.— or. pănă la 48.— or. ușâră dela 
44.— cr. pănă la 46 — cr.

Cus«sufi Sa bupsa dăm tfiena.
Din 7 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Renta de corone ung. 4% • . . 99.20
Itnpr. căii. fer. ung. în aur 4%% • 124.80
Impr. căii. fer. ung. în argint 102.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.65 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
NapoleondorI.........................9.59’/2
Mărci imperiale germane , . , 59.20
London vista....................121.10
Paris vista................... 47.97%
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.55
Note italiene. ....... 44.10

Csarsul pieței Brașov.
Din 8 Februarie 1896,

Banonote rom. Câmp. 9.52 Vend. 9.55
Argint român. Cump. 9.47 Vând. 9.52
Napoleon-d’ori Ourop. 9.57 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.67
Ruble rnsescl Cump. 127.% Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.80 Vând.
Lire turcesoi Cump. — Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 Vând. —.—

Proprietar: Cr». Anaral! MuițpSfattUo

Redactor responsabil: fâregoriia

Nrul 1422—1896.

Publicațiune!
Luni în 2 Martie a. c. la 10 ore 

înainte de prânz va avea loc la ofi
ciul de dare orășenesc economic 
arendarea pe cale de oferte a șcdlei 
orășenesc! pentru inotat pentru pe- 
rioda din I Iunie a. c. pănă în 31 
Mai 1899.

Ofertele scripturistice, sigilate, 
provecjute cu timbru de 50 cr. și 
cu un vadiu de 10°/0 din suma anuală 
de arendă, carea este de a-se aminti 
în ofert în cifre și litere, au de a-se 
ascerne pănă la amintita 6ră la ofi
ciul orășenesc economic.

Tot-deodată are se conțină ofer
tai dechierațiunea oferentului, cum- 
că fi sunt cunoscute condițiunile de 
oferte și acele contractuale și că se 
supune lor.

Aceste condițiuni se pot exa
mina la amintitul oficiu în decursul 
drelor oficidse.

Brașov, 30 Ianuarie 1896. 
f—2 Magistratul orășenesc.

Nr. 868-1896.

PUBLICAȚIUNE.
In 18 Februarie a. c. înainte 

da prânz la 11 ore va avea loc la 
oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte asu
pra ven^erei magazinului orășenesc 
pentru fântâni, situat în tergul cailor.

Ofertele scripturistice, sigilate, 
provecjute cu timbrul de 50 cr. și 
cu un vadiu de 10% din suma ofe- 
rată au do a-se ascerne pănă la 
amintita cjfi 10 bre înainte de prânz 
la oficiul orășenesc economic.

Ofertul are se conțină în cifre 
și litere suma oferată, precum și 
dechierațiunea, ca oferentului ’i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 
lor. Condițiunile aceste se află la 
amintitul oficiu spre examinare din 
partea fiă-cărui.

Brașov, 30 Ianuarie 1896.
890,2-3 Magistratul orășenesc.
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Publicațiune.
Valabilitatea mărcilor pentru 

câni, provecjute cu anul 1895, eapira 
cu 15 Februarie a. c. prin urmare, 
câni, cari cu 16 Februarie a. c. nu 
vor fi provec|uțl cu mărci pentru 
acest an valabile, se vor prinde de 
cătră călăul orășenesc.

Nouele mărci pro 1896 se pot 
lua în primire dela cassa de dare 
orășenescă, începând cu 31 Ianua
rie 1896.

Darea de câni, care cu oca- 
siunea luărei în primire a mărcilor 
de câni este de a-se plăti pentru 
întregul an pentru fîă-care câne 
peste 3 luni, este pe an.

a) pentru câne de lux: 8 fi.
b) pentru câne de venat, decă 

posesorul are carte de venat, 1 fi.
c) pentru fiă-care câne, menit 

pentru paza căsei și tinut în un 
spațiu închis: 1 fi.

Se observă, cum că în intravi
lan pentru fiă-care câne de curte, 
în extravilan tot pentru 2 câni de 
curte seu pentru 2 câni dela turme, 
în fine pentru 3 câni dela turme 
de munte, este de a se plăti dare 
de câte 1 fi.

Călători, cari cerceteză Brașo
vul și a căror domiciliare în acest 
oraș dureză mai mult de 8 cjile, 
au de-a plăti peDtru fiă-care câne 
anticipative 1 fi. lunariter. Pănă la 
solvirea acestei sume cânele este 
de a se provedea cu botniță și de 
a se conduce de frângie.

Brașov, 29 Ianuarie 1896.
888,1-2 Magistratul orășenesc.

bisericei după suma licitației de fi. | 
700 = fi. 7.0.

2. După Câmpul ce se va co
masa (3 fii. de holdă) după suma 
anuală de fi. 900 = fi. 90, adecă un 
vadiu de 10%.

Ofertele au se fîă însoțite cu 
vadiu de lO°/0 după sumele de sus, 
și cu declarația, că oferentului ’i 
sunt cunoscute condițiile și le ac- 
cept&ză necondiționat.

Informații mai de aprâpe se pot 
lua la

Presbiteriu Evang. AB.
893,2—3 în Kotbav.

Condiție.
n finer cu moralitate bună,
care cunosce în vorbit și în

scris limba română, maghiară și ger
mană, cu cunoscințe de Librărie, se 
primesce ca ajutor de Librărie. 

Reflectanțiî se binevoâscă a-șl 
înainta ofertele scrise în limba ro
mână la subsemnatul

Hicolae I. Ciurcu, 
884,4—6. Ijibrar în Brașov.

Se caută
o femeiă din familiă bună, româ
nă, mai cu semă în etate de 40—45 
de anî, se fiă menageră și îngrijitore 
la 4 copii în casă, cu un salariu seu 
remunerație favorabilă.

A se adresa până la 25 lunei 
curente la redacțiunea „Gaz. Trans.u 
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Nr. 22—1896.

De închiriat
Subscrisul are on6re a aduce la cunoscința P. T. public, că Ca 

nouă mea casă din Vlădenl sub Nr. 138 
cu neguțetorie cu tot, de care se ține v§n4area tutunului și M 
a ștempelelor se închmia^ă pe mai mulți anî, ™ 
seu se vinde pe lângă condiții forte favorabile. JjJ

Reflectanții, pentru informații mai de aprâpe au a se fa] 
adresa la proprietarul Ja

nul NltOEiAE IjEJPU, 1^
88<;,2-3 în Zernești.

H.
W,

*
*♦*

r»i»hsucirii 5 fl.

-W.

Adevăr!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
Collecțiia-Austria, 

care constă din 16 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide,,

numai pentru 5 fl. 75 ci*.
un ciasopnic Remontoir de

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

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

care nu se distinge de aur curat și nu-șl perdelucrate din aur numit fason,
lustrul. — Pentru mersul regulat al sus numitelor ciasornioe, dauînscris
o garanție de 3 am.
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I broșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur,
I nastur patent pentru guler,

Tote aceste 15 obiecte
împreună cu ciașornicul de aur fason costă numai

Trimitere cu rambursa. La cas de neconvenientă se restitue banii.
Firma de ciasornioe : LJ

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

splendide de bijuterie « «
o ii. /a cr.

Locnn ie pape neutru vile,
în ținutul hotarului Rotbav, și anume:

1) Locul de pășune din pădu
rea bisericei evang. 218 holde ca- 
tastrale 1400 D0 de mare.

2) Câmpul ce se va comasa la 
acest loc, bun pentru pășunit oile, 
cir ca 300 holde catast. de mare

se vor da în arendă pe 3 ani 
prin licitațiune orală, seu pe cale 
de oferte în diua de 16 Febr. st. n. 
1896 dela orele1 II a. m. pănă la 2 ore 
p. m. în localul școlei din Rotbav.

Amatorii de a arenda aceste lo
curi au de-a depune vadiu înainte 
de începerea licitației:

1) Pentru pășunea din pădurea

o Anunlciu. ș
O Subscrisul am on6rea a aduce la cunoscința P. T. public Q
Q din Brașov și jur, că posed hi magaziile mele, ce V 
W le am de un timp de 2! ani, X

$ tot felul de pescărie X 
X sărată, precum și prospătă, asigurând Ou. Public, că X 
A pot concura cu orî-care comersant de acesta branșă, atât uA 
O ce privesce calitatea mărfurilor, cât și diferența prețurilor; Q 
O precum: Crap mare și mic, SoBBfiBî, JEEoi’en, Plătică, X 
X Ciortan, Tarasea (Veveriză), Scrumbii (Heringi), de X 
X mai multe feluri, E&UȘB (Muscali) cu butdiele, ILachei’dâ X 
X (Lapardon); diferite RKarinate de pescărie; ICIUE negi’e X 
A de România moi și tescuite, Ecre roșii moi și tescuite. A
A Trimet en gros, asemenea și pachete cu posta ori și unde. Q

X Pentru vendare în detail ana desclais o prăvălie Q
X (boltă) în IBrașov, Strada Hirscher, vis-a-vis de teatru. Ase- V 
X menea am în Oreștie (Szâszvâros) și îu EEațeg câte-u n X 
X deposit de aceste mărfuri. A
X Rog dar pe On. public atât de aicea, cât și din orașele A
A mai sus numite a me onora cu comande și a me cerceta, pro- A 
A mițead că mi voi da silința a satisface tuturor cerințelor On. A 
X public întru cât îmi va sta în putință. A

X Cu deosebită stimă: Vasîlie N. Bidu, X
pescariu în Brasov. X

KXXXîOOOOOOOCXXÎQCXXXXXXXXXXXJiOIOIOC'

Ce e e>
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A L F R E O F B S O H E R, Q
866,1—6 Viena I. Adlergasse Nr. 12. Gj

ceasta e o cafea adevărată pentru 
sănătate, care prin

îe>

Se capăiă pretutindeni. - Chilo 25 cr_

.feClUC1

t?

XneiPP ’
■—— - - ■

-V,./' familie si 
modul de fabricațiune a lui Kathreiner 
are plăcutul gust de cafea de boane și 
numai prin acesta, fără de celelalte 
avantagii, să deosebește acestă cafea de 
maltă de toate celelalte producte.

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

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

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

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

,| Precauțiune ! în interesul propriu nu lăsați se fiți
il momiți! Veritabilul ,,Kathreiner” nu poate și nu-i permis
h 1 \'s-' ge se vândă cu m pen it, sau în altfel de pachetagiu.

_____________________________
& o*  O’ e/ c

r.f • mail*

t-—

Tipografîa A. Mureșianu, Brașov.


