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Meseriile între Români.
Dintre tâte orașele din Ardeal, 

Bănat și Țera ungurescă, Brașovul 
dă adî numărul cel mai mare de în
vățăcei români meseriași.

Aici avem în timpul de față 265 
de băeți români așezați ca învăță
cei la felurite meserii, cari după 3—4 
ani au să devină calfe și la urmă 
măestri. Numărul acesta merge cres
când din an în an. Așa, de esemplu, 
în anul 1893 s’au așezat aici 44 de 
învățăcei români noi, în 1894 însă 
s’au așecfat 79, er în anul trecut s’au 
așecjat 90.

Acest spor îmbucurător este a 
se mulțămi în primul loc însemna
telor ajutore, ce se împart în fiă- 
care an prin vechia Asociațiune a 
meseriașilor noștri din Brașov, care 
supraveghiâză asupra tuturor învă
țăceilor meseriași români din acest 
oraș, îi aiutoră după putință și în- 
grijesce de buna lor crescere. De 
altă parte mult se simt atrași pă 
rinții români de a-și trimite băieții 
lor aici și prin împrejurarea, că 
Brașovul este un oraș locuit în parte 
mare de Români, cu șcâle bune in
dustriale nemțesc! și cu un însem
nat numer de măestri români, în 
mijlocul cărora băeții se simt așa 
dicend ca acasă.

Der nu numai în Brașov, ci în 
tâte orașele patriei ndstre numărul 
învățăceilor meseriași români a în
ceput se crescă în măsură destul de 
îmbucurătâre. După raportul oficios 
al inspectorului regnicolar peste șco- 
lele industriale, numărul învățăceilor 
meseriași români ajunsese în anul 
școlar 1893—4 la considerabila cifră 
de 2162. Acest număr însă a fost 
presentat fals, deorece fârte mare 
parte dintre învățăceii meseriași ro
mâni au fost numărați între Ma
ghiari, er alții n’au fost socotiți de 
ioc. In realitate vom fi avut atunci 
vre-o 3000 de învățăcei meseriași ro
mâni, care număr însă de atunci în- 
câce a trebuit să se mai sporescă.

Dăr și așa, după statistica un

gurescă chiar, noi, cari înainte cu 
20—30 de ani eram în privința acâsta 
cei din urmă, astăcji i-am întrecut 
pe Șerbi, pe Croațî, pe Ruteni și 
pe tâte celelalte popâre din țera 
nâstră, afară de Maghiari, Germani 
și încâtva și de Slovaci, al căror 
număr de învățăcei meseriași inse 
fârte cu puțin este mai mare ca al 
nostru.

Acesta este o înaintare fârte 
mare, mai ales decă ținem semă de 
timpul cel scurt, de când au înce
put și tineiii noștri de-a se aplica 
la meserii, și dâcă ne aducem aminte, 
că la noi în Ardeal, după sistemul 
cel vechiu al „țehului“, tinerii romni 
înainte de 1848 nici nu erau suferiți 
să învețe măestriile.

Avem aici cu o dovadă mai 
mult, că poporul român este un po
por cu viitor, primitor de tâte cele 
bune și rîvnitor de înaintare pe tâte 
cărările. Un regim de dreptate și 
libertate i-ar trebui, pentru ca în 
câte va decenii acest viguros popor 
se se avânte la o stare de înaintare, 
la care alte popâre abia dâcă au 
ajuns în decurs de veacuri.

Der pănă când vor sosi și pen
tru poporul nostru acele fericite tim
puri, avem încă să luptăm cu greu
tăți mari și multe.

Fiind-că vorbim aci de meseriași, 
nu ajunge să ne mulțumim numai 
cu avântul îmbucurător, ce l’am luat 
pe terenul îmulțirei învățăceilor me
seriași români, ci încă mai pe sus 
de asta trebue să purtăm la inimă 
sortea viitâre a acestor învățăcei, 
căci nu este și nu pâte fi scopul 
nostru numai de-a face măestri ro
mâni, ci de-a ave măestri români.

Acesta este întrebarea cea mare, 
cu care trebue să-și bată capul tot 
Românul doritor de a ave și noi o 
classă mijlociă, prin care se se spo- 
râscă averea națională și să se 
întărescă independența poporului ro
mânesc dintre aceste plaiuri ale 
Carpaților.

Vedem, că din partea stăpâni- 
rei n’avem ce aștepta nimic nici în 

privința meseriașilor noștri. Unde e 
vorba de darea în întreprindere a 
vre-unei lucrări publice industriale, 
de unde maestrul ar pută trage un 
câștig, Românul n’are ce căuta, 
căci aici meșteșugarii unguri sunt 
cei întâi u aleși; unde e vorba de 
vre-un ajutor dela stat, dela comi
tat, ori chiar dela comună, tot mă
estrul ungur are se-1 capete, căci ei 
au astă.41 pânea și cuțitul în mână.

Astfel nu ne rămâne, decât se 
îngrijim noi înși-ne de sortea mese
riașilor noștri. Se nu-i lăsăm se bată 
la ușile streinilor, căci nu așa se for- 
mâză classa mijlociă a unui popor, 
ci se-i sprijinim și îmbrățișăm noi 
înși ne, căci suntem mulți și decă 
fiă-care din noi ar îngriji să-și lu
creze cele de lipsă cu măestri români, 
aceștia s’ar întări, s’ar înmulți, ar 
înainta repede și n’ar avă lipsă de 
ajutorul streinilor.

Numai așa ne vom pute forma 
și noi o classă mijlociă independentă, 
care se fiă spre fală și onore națiu- 
nei nâstre.

Bânfîy și Serbii.
Pe 4iua de 26 Martie n. minis- 

trul-președinte Bânffy a convocat la 
Budapesta o conferență secretă sâr- 
bescă, la care a invitat pe câțl-va 
bărbați sârbi cu âre-care trecere. 
Membri acestei conferințe nu sciau 
înainte nimic de ce ar pute fi vorba, 
prin urmare e fârte esplicabilă cu- 
riositatea cu care mai ales Sârbii 
așteptau hotărîrile, ce se vor lua în 
„conventiculul“ pus la caledeminis- 
trul-președinte unguresc cu atâta 
tăinicie.

La conferență au luat parte: 
ministrul Bănffy, ministrul Wlassics, 
Banul croat Kliuen-Hedervdry, patriar- 
chul sârbesc Brankovicf consilierul 
Daniel Stankovici, șeful de secțiune 
pensionat br. loan Jwkovicz, preșe
dintele dietei provinciale croate Va- 
silie Gyurkovici; mai departe toți de
putății sârbi din dieta ungurescă și 

croată și încă câțl-va bărbați frun 
tașl ai Sârbilor. Dintre episcopii sâr
besc! n’a fost invitat nici unul.

Ministrul Bănffy desohicjend ședința 
a spus, care este scopul convooărei con- 
ferenței. Apoi dimpreună cu raportorul 
Dârdai au declarat, că guvernul unguresc 
simte neoesitatea, oa biserica serbâsoă să-și 
aducă în deplinire sistemisarea consdtuțiu- 
nei sale, al cărui plan vegetâză aoum de 
30 de ani. Congresele serbescl de pănă 
acum ar fi avut chiămarea de a realisa 
acâstă dorință, dâr nu s’a făcut nimic pănă 
acum, așa că guvernul a fost silit să di- 
solve Congresul din urmă. El dâră a oon- 
vocat aoâstă conferență, ca să ceră infor- 
mațiunl nemijlocite dela fruntașii afacerilor 
serbesol, oă consult ar fi convocarea unui 
Congres, care să reguleze definitiv afacerile 
bisericei serbescl și mai ales cestiunea au
tonomiei acestei biserici.

Cei invitați au răspuns unanim, oă 
convocarea și ținerea Congresului este o ne
cesitate neîncunjurabilă. In înțelesul aoesta 
au vorbit patriarchul Brankovicl, Stef. Iva- 
novicl, Ioan Ivanovicl, br. George Stojanovid 
și alții. Apoi cei de față au făcut reorimi- 
națiunl guvernului, că nu le permite oonvo- 
carea Congresului, decât numai din grația. 
Cel mai mare gravamen al lor este și a 
fost, aă cu totă autonomia bisericei ser
besol, guvernul are o ingerință așa de mare 
asupra afacerilor serbescl, încât hotărîrile ce 
se aduc, le nimicesoe pe rend, ori le pâte 
nimioi. Cum stau luorurile afil, acesta niol 
nu se pâte numi autonomiă, oi numai o 
formalitate. Toți au cerut apoi respeotarea 
și esecutarea articulului de lege IX din 
1868.

Deputatul dietal Gyurkovici e de pă- 
răre, că pe cale legală nu se pote face o 
reformă radioală. O astfel de reformă nu se 
pote ajunge, decât regulându-se raportul 
caraoterului episcopal al bisericei față de 
stat. O mare piedecă la acesta este carac
terul ultra-liberal al autonomiei. Biserica 
greco-orientală are caracter conservativ, deci 
principiile liberale ii sunt păgubitbre (!) 
Deooamdată trebue deci să se lucreze cu 
mijlooe paliative. Nu recomandă, ca la 
viitorul Congres reformele să se aduoă în 
desbatere.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Fiul bucătăresei.
(Poveste).

I
Să spune c’a fost odată un împărat 

și o împărătâsă, cari de bogațl ce erau nu 
mai scieau ce au la ușa lor. Numai una 
îi strica, că n’aveau copii. Din pricina acesta 
împăratul era tare îngrijat, că va veni odată 
vremea să-și lase și el domnia și atunci 
nu va avă nici un moștenitor. Implrătăsa 
încă cerca tote băbăriele din lume că doră- 
doră va căpăta vr’o odraslă, der tote i-au 
fost zadarnice.

Intr’una din dile îi vine acasă o babă 
cu o mrenă și-i dice:

— înălțată împerătesă; ți-am adus 
acestă mrenă, ca s’o mănânci așa numai 
fiertă în apa ei și vei vedâ, că ai să do- 
bândescî. Cercă numai, și o să-mi mulțu- 
mescl.

Baba, după ce îi dă mrena, ese și să 
duce. împărătâsă, câte n’o fi cercat în lume 
— haid, s’o cerce și p’asta. Ea dete mrena 

bucătăresei, spunendu-i s’o fiârbă numai în 
apă sărată și, când va crede că e fiârtă 
de ajuns, să i-o aducă pe masă. Bucătă- 
resa, înainte de a duce împărătesei mrena 
pe masă, a rupt din ea o aripidră și a gus- 
tat’o oa să vadă, decă e fiartă de ajuns. 
Și minunea minunilor, cum au mâncat au 
și dobândit amândouă d’odată.

După nouă luni au născut și bucătă- 
resa și împărătâsa amândouă câte un dră
guț de copilaș, de-țl era mai mare dragul 
de ei. Copilașii sămănau întru tote unul 
cu altul, ca și când ar fi fost tăiețl tot 
dintr’o bucată. Nimenea nu-i putea deosebi. 
Ei la un loc cresceau, la un loc mâncau 
și la un loc să jucau, ca și doi frați, pănă 
să făcură mărișori. Sosindu-le vremea de 
școlă, să duc tot amândoi și la școlă. Cu 
alțl băeți ei nu-șl făceau de vorbă nici
odată, ca și când n’ar fi fost. Copiii boe- 
rilor, cari umblau la școlă cu feciorul de 
împărat, le spun părinților, că fiul împă
ratului nicl-odată nu vorbesce cu ei nici 
în șcâlă, nici pe drum, ca și când n’ar fi 
și ei pe lume. Boerii să jeluesc împăratului 
de nesocotâla ce arată fiul său celorlalți» 
copii și împăratul se mâhnesce rău de im

putarea, ce i-o făcură boerii. El îl sfătu- 
esce pe copilul său, că nu face bine neso- 
cotindu-i pe ceilalți copii, cari odată au 
să-i fiă omenii săi, și-i poruncesce, ca să 
nu-șl mai facă atâta de lucru cu fiul bu
cătăresei. Fiul de împărat nu vrea să ia în 
sâmă vorbele tatălui seu, și face tot cum 
scie el.

Mai trece, cât mai trece și boerii âră 
i-să jeluesc împăratului. împăratul dă po
runcă bucătăresei: ca ea să-și ia copilul 
dela școla unde este fiul său și să-l ducă 
într’altă parte. Bucătăresa n’a avut ce face, 
și-a luat copilul și l’a dus la altă școlă, 
dăr nici așa n’a fost modru de a-i despărți, 
căci copiii să așteptau unul pe altul, decă 
eșea vre-unul mai înainte din școlă, celalalt 
îl aștepta și veneau tot amândoi. Din pri
cina acesta împăratul s’a vădut silit a-șl 
depărta bucătăresa din casă numai ca co
piii să nu se mai potă întâlni. Tote încer
cările împăratului însă erau zadarnice, căci 
copiii îșl aveau locul lor unde să întelniau 
în fiă-care di de să înțelegeau și sfătuiau 
unul cu altul.

Veni timpul de copiii să făcură mari 
și împăratul, după ce vădu și vădu, oă pe 

fiul său nu-1 pote deslipi nici decât de fiul 
bucătăresei, dă poruncă acesteia, să-și în
depărteze copilul ei într’altă țâră; că de nu, 
e silit s’o omore și pe ea și pe copil. Fiul 
bucătăresei după-ce vede, că nu mai e mo
dru de-a mai sta în țâra asta, să hotăresce 
să plece unde-1 vor duce ochii. El să pre- 
gătesce de călătoriă și luându-șl diua bună 
dela mamă-sa, plecă în totă lumea. Fecio
rul împăratului încă-1 petrece pănă la un 
loc, unde dau d’o plută mare. Aici să 
opresc. Fiul bucătăresei, trăgându-șl palo
șul dise cătră fratele său:

— Alelei, fratele meu, uită-te bine 
unde am lovit în plută cu paloșul. Vino 
în fiă-care di aici și când vei vede, că 
curge sânge din acâstă rană a plutei să 
sci că eu atunci sunt mort. Tu să vii și 
să mă înviezl!

Cu acestea frații cei nedespărțițl să 
despărțiră, apucând fiul împăratului cătră 
casă, âră fiul bucătăresei o luâ prin păduri 
și să tot duse de par’că n’a mai fost de 
când e lumea.

II
Fiiul bucătăresei, cum umbla prin cele 

păduri nestrăbătute, să întelnesce c’o lu-



. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 62—1896.

Nic. Maximovid se basâză pe art. de 
lege IX din 1868, pe care Serbii l’au sa
lutat ca pe-o victorie, din care însă s’au 
deșteptat curând, fiind-eă puterea execu
tivă a statului i-a scos din caracterul legii, 
așa ÎDcât acjl nu mai e vorba de garantarea 
autonomiei, ci de ingerința necompetentă a 
statului.

Br. Jivkovicî nu garanleză nimic, ci 
apelăză la popor, er resultatul îl va arăta 
Congresul, oare negreșit trebue se se con
voca.

Ministrul Bârrffy încă cjise, că și gu
vernul Șine de necesar convocarea Oougre- 
8ulu’, însă nu vre să vină c’un proiect lip
sit de orl-ce basa, ci înainte vre să se con
vingă, că ore sunt prospecte positive, că 
congresul va da resultate favorabile. A în
trebat deci pe cei de față, oă pot să dea 
garanții în privința acesta ?

Membri conferenței s’au provocat la 
popor și și-au esprimat speranțe bune, dâr 
au declarat, că garanții nu pot da.

La acesta ministrul a declarat de nou, că 
pune mare greutate pe Congres și doresce 
mult ținerea aceluia, chiar și numai pentru 
regularea afacerilor ourente, reservendu-și 
cestiunile de organisare pentru alt Congres. 
Declară, că guvernul se va ocupa cu între
barea acâsta și înoredințeză pe cei de față, 
că și din parte-i va face tot ce va pute (!), 
oa pretensiunile echitabile să fiă mulțu
mite. Cu acestea confereuța s’a sfîrșit.

Se fiice din altă parte, că Ser
bii n’au de loc încredere în guver
nul de afii, și că Bănffy de aceea a 
convocat conferența, ca se între in 
legături cu ei și astfel să-i câștige 
pentru el la viitorele alegeri. Câte
va foi ungurescl din Budapesta 
cred, că acâsta îi-va și sucede lui 
Bănffy.

Vom vede. Deocamdată înse 
el n’a făcut nic! o ispravă cu Serbii.

Soiri dinafară.
Goluchowski și mileniu!. Ministrul 

de esterne austro-ungar a adresat — 
cum spune o telegramă din Viena 
— o circulară, în numele guvernului 
unguresc, catră tbte puterile euro
pene, prin care le invită să ia parte 
la serbările mileniului, ce se vor 
deschide în Maiti la Budapesta. Un
gurii saltă de bucuriă, că Golu
chowski se pbrtă așa de patriotic. 
țață de ei. *

Lueger primar ai Vienei. O scire 
sosită din capitala Austriei spune, 
că ministrul-președinte austriac Ba- 
deni, a avut alaltăeri o audiență la 
Majestatea Sa, cu care prilegiu s’ar 
fi hotărît, că dăcă pe Lueger îl vor 
alege din nou primar al orașului 
Viena, atunci se fiă întărit din partea 
monarchului.

Principele bulgar în Constantino- 
pol. Ferdinand, principele Bulgariei, a 
sosit la 26 Martie în Constantinopol. 
La stațiunea liniei ferate l’au în
tâmpinat cu mare pompă Turci și 
Bulgari. Două companii de onbre 
i-au făcut onorurile; principele era 
îmbrăcat în mare ținută, purtând 
pe piept decorații turcesc! și bul
gare. El a descălecat la Jildiz-lnosc, 
palatul Sultanului. A tost primit de 
împăratul turcesc într’o audiență 
festivă. El a luat ieri parte la o 
mare rsvistă militară. Afii va primi 
pe marii ambasador! ai puterilor și 
pe marele vizir, er mâne va privi 
însemnătățile Constantinopolului.

*
Espediția englesă din Dongala (în 

Egipt) despre care am vorbit și în 
numărul din Dumineca trecută, nu 
e privită cu ochi bun! din partea 
Rusiei și Franciei, care văd o prea 
mare cucerire a Englesilor în Egipt. 
Tot pașul ce-1 fac Englesii în Egipt 
îi dbre rău mai ales pe Ruși și pe 
Turci. Se fiice, că Rusia, Francia și 
Turcia vor lua măsuri militare con
tra Angliei.

£
Resboiul Italienilor în Africa nu 

s’a sfîrșit încă. In Roma sosesc 
mereu și acum răniți de pe câmpul 
de răsboiu. In camera deputaților 
din Roma se vorbesce mult despre 
acest răsboiu. Guvernul a cerut un 
credit de 140 milione lire, pe care 
atât camera, cât și senatul italian le 
voteză bucuros guvernului. Ministrul- 
președinte Rudini a declarat, că Italia 
renunță la ocuparea provinciei Tigre 
și la eventuala încheiere a păcii nu 
va cere nici protectoratul asupra 
acestei provincii. A mai fiis Rudini, 
că dăcă guvernul nu va pute încheia 
o pace onorabilă pentru Italia, 
atunci răsboiul se va continua.

Studenții șerbi și mileniul.
Tinerimea serbă din Agram, a 

publicat un apel în foia națională 
serbâscă „ Zastava “ , apel adresat 
atât cătră națiunea serbescă, cât și 
cătră „Omladinau serbă de pe la tdte 
șcdlele, în care provbcă pe Șerbi să 
nu ia parte la mileniul unguresc.

Etă ce se fiice între altele în 
acest apel:

Cunoscând tendințele, de care se că- 
lăuzeso arangiatorii acestei mari sărbărl 
naționale maghiare; soiind oe însemnătate 
voiesc să-i dee, și având tot-odată în ve
dere stările adl de deplâns a naționalități- 
tăților nemaghiare din Ungaria, — tineri
mea universitară serbesoă trebue să se 
pronunțe cu hotărîre contra unei astfel de 
sârbărl... Ținând tare la principiile, pen

tru cari s’a luptat și s’a jertfit martirul 
sârb Svetozar Miletici, tinerimea universi
tară sârbâscă cugetă, că la serbarea aoeea 
n’ar trebui să vină nu numai nici un mem
bru al naționalităților nemaghiare din Un
garia, dâr peste tot nici un singur Slav, 
nici un singur Român, căruia îi pasă de 
înaintarea poporului său.

Deore-ce în aceeași vreme se va 
ținâ, precum e cunoscut, în Budapesta și 
congresul internațional studențesc, tineri
mea serbă declară, că nu va puți lua parte 
la acel congres din aceleași motive, cari 
opreso pe Sârbi și alte naționalități, pe 
cari ii priveso trâba nemijlocit, de a merge 
la mileniu; și-’șl i-a voie a invita pe toți 
colegii săi sârbi de pe la alte școle înalte, 
precum și pefiă-care altă tinerime universi
tară slavă, în sfîrșit și pe tinerimea română 
și croată, să se alăture ia conclusele ei, ca 
în mod potrivit să refuse participarea la 
acel congres. Acâsta este, ni-se pare, sin
gura eșire, căci a protesta contra Maghia
rilor, chiar la congres însusi, care se va 
ținâ în Budapesta pe timpul mileniului, ar 
fi lucru zadarnic și cu neputință.

Tinerimea universitară sârbă din 
Agrem crede, în schimb, că in același timp 
când va fi întrunit în Budapeta oongresul 
studențesc internațional, se se țină unde-va 
in altă parte congresul separat comun al ti- 
nerimei române, slovace, set be și croate, ca 
răspuns la acel congres.

Sfîrșind acestă declarația, rugăm și 
invităm încă odată pe toți membrii și ami
cii poporelor din Ungaria, pe toți amicii 
sinceri ai adevăratei libertăți și ai adevă
ratului progres:

„Nu mergeți la mileniu.,u

Biblioteci și coruri.
Onorate D-le Redactor!

Sunt un sîrguincios cetitor al 
iubitei nostre foi „Gazeta Transilva
niei^ numerii cu data de Dumineca, 
și cred, că ve-Ț! binevoi a deschide 
colbnele acestui de mare preț organ 
românesc pentru popor, la modes
tele mele rânduri, ce Vi-le trimit de 
aici din Țâra Bănatului.

Cu mare bucuriă și mulțumire 
sufletescă am cetit în timpul din ur
mă de mai multe ori în „Gazeta1,1, de 
Duminecă, despre așa numitele bi
blioteci poporale ambulante, cari — laudă 
bmenilor stăruitori și cu tragere de 
inimă față de luminarea și deștep
tarea poporului dela sate, — s’au și 
întrodua deja în părțile Brașovului. 
Despre o atare bibliotecă ambulantă 
am cetit, că s’a deschis în Feldiora 
și că poporul a întâmpinat cu bu
curiă acest nobil și frumos început 
spre împrăsciarea întunerecului și 
luminarea minții mult încercatului 
nostru țăran român.

Pâte void greși, dâr eu susțin 

sus și tare, D le Redactor, că nu 
sciu ee se fi făcut la noi Românii 
în timpul din urmă o faptă mai îm- 
bucurătbre și de-o însemnătate cultu
rală mai netăgăduită decât acesta, pen
tru poporul dela sate. Decă e să ne 
mândrim și noi cu ceva pentru bi
nele și înaintarea sătenului român, 
atunci nu sciu cu ce ni am pute 
mândri mai mult, decât cu aceea, 
decă am lucra din Idle puterile năstre, 
ca frumosul exemplu, ce ni-l’ațî dat 
D-Vbstre cei din ținutul Brașovului 
prin întruparea unei vechi și lăuda
bile idei, adecă înființarea de biblioteci 
poporale ambulante, l’ain urma cu toții 
din tbte ținuturile locuite de Ro
mâni și am lucra și sprijini eu inimă 
și însuflețire o pornite atât de măreță 
și binefăcetore. înființarea de biblio
teci ambulante e unul din cei mai 
superiori râmi de cultură și înaintare în 
popor.

Nu-i vorbă avem și noi Bănă
țenii ceva cu ce ne putem lăuda. 
Am făcut și noi frumâse cuceriri cu 
corurile nostre vocale, de cari avem 
un număr considerabil, ba a-șî pute 
fiice, că mai în fiă-care comună lo
cuită de Români în Bănat.

Nu-se pote trage la îndoială, că 
prin înființarea de astfel de coruri, 
poporul nostru, țăranul nostru a 
avut prilegiu de a-sa deștepta și de 
a se întări tot mai mult în consciința, 
că are și Românul — pbte chiar 
mai mult decât nâmurile cu cari 
Dumnezeu ni-a pus să vecuim îm
preună, — musica sa națională, cân- 
tecile și horii sale de voinicie, de 
jale și de veseliă. Corurilor nostre 
de plugari li s’a dus vestea în tote 
părțile țării locuite de frații noștri 
Români, ni am câștigat așa fiicend 
un nume frumos, ba au început chiar 
și Ardelenii se facă asemenea nouă.

Drept aceea numai cu bre care 
silă și durere sufletescă viu să ating 
aici un rău, care s’a încuibat în 
acesta instituțiune națională a nos- 
tră, și o fac în speranța neînfrântă, 
că răul se va îndrepta de cu bună 
vreme, căci altfel, el princ|ând rădă
cini, ne va arăta lumii, ca bmeni, 
cari n’am ajuns încă să pricepem 
însemnătatea lucrului.

Se întâmplă anume fbrte adese
ori, că tinerii țărani ai unui cor vo
cal, după-ce învață câte-o piesa, se 
duc pe la jupânul birtaș spre a gusta 
câte-un pahar două derachiă; după 
ce se câlmăcesc cât de binișor, se 
duc, care încătrău îi taie capul, nu
mai acasă nu. De se întâmpla, că 
dau vre-o petrecere, teatru, ori con
cert, venitul acestora merge în punga 
birtașului pentru beutură pe sâma 
coriștilor. Afară de aceste abusurl,

poică grosă, ce era aprope sâ fete și-și în
tinde arcul spre ea s’o săgete. Lupoica îi 
dice :

— Lasă-mă, voinice, nu mă săgeta, 
că de voiu nasce îți dau și ție un puiu!

— Eu re las, dâr după-ce vei nasce 
să te ții de vorbă, îi răspunde voinicul și 
se duse mai departe.

Nu merge mult și se ’ntâlnesce c’o 
ursoică ârășl grosă, care era aprope să fete, 
îșl întinde arcul spre ea, ca s’o săgete. Ur- 
soica, găsind gândul voinicului îi dise:

— Ai de grije voinice și nu mă omorî, 
că de voiu nasce, să sci, că un puiă e 
al tău.

— Bine, așa să fiă, îi răspunse el și 
cu acestea se duse mai departe.

El merse și mai merse încă mult timp 
prin cele păduri mari când într’una din 
dile să întelnesce c’o smeoică, care aseme
nea era să fete, și-și întinde arcul spre ea 
s’o săgete. Smeoica, temendu-se de el, îi 
dise:

— Alelei, voinic frumos; cum te-ai 
îndura tu să slobodl săgeta în mine, când 
mă vedl în ce stare sunt acuma? Vefil dâră 
de-țl opresce arcul, și să sci, că de voiă 

nasce ți-oiă da și ție un puișor de smeu, 
ca să nu fi singur!

■— Să te iert dâră și pe tine smedică, 
îi răspunse el, numai să te ții de vorbă!

Voinicul nostru a mai umblat încă 
multă vreme prin cele păduri, pănă în sfr- 
șit ese la un loc larg plin de fiori și de 
verdâță. Cum sta el aici și să gândea, că 
în ce parte s’o apuce ca să dea și de omeni, 
căci de singurătate era prea sătul, — etă 
că vine lupoica, ce era s’o săgete cu vr’o 
șese pui după ea, și-i dice:

— Bine, că t.e-am aflat voinicul meu! 
Am venit să-ți aduc puiul, ce ți-l’am făgă
duit; alegeți din toți care-țl place, căci eu 
nu mă supăr!

— II aleg pe cel mai mic — răspunse 
el — și alegendu-și-1 îl alătură lângă el.

Lupoica pornesce cu ceilalți pui și să 
duce ârășl în pădure. Nu mai trece mult 
și âtă că vine și ursoica cu doi pui după 
ea. Să apropiă de el și-i cjice:

— Am venit și eu să-ți aduc făgă- 
duâla. Alegeți unul din acești doi!

— O să-l aleg pe cel mai mic — și 
luându-1 îl alătura lângă el.

Ursoica, după ce și-a dat făgăduâla, 
s’a dus cu puiul celalalt prin păduri.

— De ar veni acum și smeoica să-mi 
aducă și ea un puih, ca să-mi fac trei câni 
buni din ei — dicea fiul bucătăresei, și 
nici nu isprăvi bine vorba, când etă că 
vine și smeoica cu trei pui după ea, și îi 
dice:

— Ți-am adus voinice, puiul; alegeți 
din tustrei care-țl place!

— O să-1 aleg pe cel mai mic — și 
luându-1 îl alătura lângă ceilalți.

Smeoica, după ce-și dete puiul, să 
cam mai duse și ea de nu s’a mai văcjut. 
Fiiul bucătăresei mai petrecu prin aceste 
locuri pustii pănă ce i-se mai mări puii, 
apoi eă îndrepta spre locuințele dmenilor. 
El în cele din urmă ajunge într’un sat. Era 
sâra târcjiu în sat mai toți durmiau. într’o 
casă de alături să zărea lumină. Să duce acolo 
și cere sălaș peste nopte. In casă era nu
mai o babă singură, care-1 primi bucuros, 
dându-i și ceva de mâncare și lui și câni
lor lui. Fiul bucătăresei, după ce mâncâ, 
mulțămi babei pentru cină apoi îi ceru un 
pahar cu apă.

— Bucuros ți-așl da și apă, dragul 

mătușii, dâr n’am nici o picătură, căci să 
vedl: în tot satul nostru este numai o fân
tână cu apă și și în aceea s’a încuibat o 
spurcăciune de bălaur, care, pănă nu i-o 
da satul câte o fată s’o mănânce, nu lasă 
pe nimenea să ia apă. Acum de trei dile 
n’a mai luat nici un om apă, și cum se 
vorbesce i-a venit rândul împăratului să-și 
dea și el fata balaurului, căci satul a dat 
destule.

— Și când are să-șl dea împăratul 
fata s’o mănânce bălaurul? o întrâbă fiul 
bucătăresei.

— Bag sâma mâne diminâță; așa să 
aude.

— Decă stă așa lucrul cu apa — cjice 
atunci voinicul — dă-ne o cofă sâu două, 
că vom aduce noi apă, numai să ne arețl 
unde e fântâna!

Baba îi dete două cofe și fiul bucă
tăresei, dându-i-le ursului îi dice:

— Na, ursule, ăste cofe și te du cu 
baba la fântână de adă apă!

Ursul a luat cofele și ducându-le la 
fântână le-a adus pline cu apă. Baba când 
a sosit ursul cu cofele i-le-a luat și a beut 
apa totă. Ursul a fost trimis din nou Ia 
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mulțî dintre coriștii noștri se lene, 
vesc, nu mai prind la lucru, omo
rând vremea cu închipuirea de artiști.

In astfel de împrejurări eu cred, 
că bibliotecile poporale sunt pentru 
poporul nostru de însemnătate cu 
mult mai mare, decât corurile. In 
timp ce ele deșteptă și lumiueză 
mințile, mai au și un alt avantagiu 
mare pentru șatenul român. Pe lângă 
jertfe fdrte mici, învață o casă în- 
tregă lucruri bune și de folos pen
tru tdtă starea și chiămarea.

De n’ar ave din ele poporul nos
tru nici un folos, decât acela, că în 
loc de a-și petrece timpul scump în 
cârșma Jidanului, șăde în casă, unul 
cetesce și ceilalți ascultă, —tot am 
profita nespus de muit. Trăim vre
muri grele. Sunt, durere, forte multe 
cașurile, în cari în o singură comună 
omeni cu averi frumdse o duc ca 
vai de ei, fără se-și pdtă da semă, 
că din care pricină. Se plâng mereu, 
că dările sunt grele, der nu este o 
singură 4’ lăsată de Dumnecjou în 
care aă nu mergă în cârșma Jida
nului. Și se duc mulți, se bea, să nu 
bea, der să le trecă de urît, că acasă 
n’au ce face, er la țarine nu umblă 
încă cdsa și plugul. Și în cârșmă o 
dau la cărți, la sfec|I, la pricini și 
bătăi, căci bagsema e blăstemul lui 
Dumnezeu, ca el se fia pururea rob 
jidanului și deprinderilor rele.

Mă cuprind fiori, când mă gân
desc numai, că, de pildă, jidanul din 
sat plătesce numai arendă pentru 
cârșmărit 1400—1600 fi. la an. In 
comună nu sunt, decât 160 case (Ro
mâni 120 și Unguri 40). Pentru ca 
se pdtă trăi și jidanul cu boresele 
lui, are lipsă de cel puțin 2500 fi. 
Se vine dăr pe fiă-care familiă mi
nimul de 25 fi. In timpurile aceste 
grele fiă-care familiă din acel sat 
îngropă așa-deră în cârșmă pe an 
cel mai puțin 25 fi. pentru spurcata 
de rachiă jidovescă, adecă trebue se 
veudă din gura copiilor 25 metrete 
de grâu, ori alte bucate. E neînsem
nat la părere, der en socotiți, cât 
face în 10—20 de ani?

Etă der, D-le Redactor, din ce 
motiv am crecfut de bine a-ml es- 
prima părerea, că introducerea biblio
tecilor poporale ar fi un tesaur neprețuit 
pentru poporul nostru, pe care l’ar 
abate dela multe deprinderi rele și 
primejdidse.

Dea Dumnezeu, ca se ajungem 
cât mai curând vremea, când do
rința acesta se fiă faptă, er fapta se 
aducă binecuvântatele râde, ce le aș
teptăm și sperăm.

Sinersig, Martie 1896.
George Micșa, 

învăț.

Congregațiunea comit. HunecLârei.
ținută în Deva la 24 Martie 1896.
In 24 Martie s’a deschis congregația 

comitatului Huneddra în Deva. La ordinea 
dilei a fost între altele și propunerea co
misiunei permanente de a-se țină o șe
dință. festivă din incidentul serbărilor mi
leniului.

La punctul acesta a luat cuvântul 
d-1 advocat Francisc Hossu Longin, care a 
făcut o contra propunere de a nu se ține 
ședința festivă, motivând prin o frumosă 
și românescă vorbire, că de ce membri 
români ai congregației nu vrău să ia parte 
la sărbările milenare și prin urmare nu 
pot nici să primescă propunerea comisiunei 
permanente.

Membri unguri ai Congregației au 
întâmpinat vorbirea d-lui Francisc 77os.su 
Longin cu înjurături și strigând în gura 
mare, ca pe vorbitor să-’l dea afară.

Contra-propunerea d-lui Hossu Longin 
a fost pusă la vot și a fost respinsă.

Despre continuarea ședinței, cores
pondentul nostru ne scrie următorele :

Deva, 24 Martie 1896.
Când s’a deschis ședința de după 

amădl, abia au fost presențl 8—10 membri 
și numai după un timp ore-care au mai 
venit încă vre-o câțl-va, ca să decidă res
tul obiectelor puse la ordinea dilei.

E de însemnat, că afară de cele 49 
obiecte puse la ordinea dilei, s’au mai pre- 
sentat un program supletor, conținând încă 
16 obiecte de pertractat.

Ișî pote închipui deci fiă-cine, cu câtă 
superficialitate și cu câtă grabă să pertrac- 
teză atâte cause, de multe ori forte im
portante. Referenții au o desteritate pro- 
priă, că într’o clipită finesc cu referedile 
lor, er fișpanul încă se pricepe de minune 
cum să enuncie mai iute primirea. Ast fel 
decă nu vei fi forte atent și nu vei sta 
mereu la post, te pomenescl, că cele mai 
importante cause, se predau și să decid cu 
o iuțălă amețitore.

Așa era se trecă și un obiect de mare 
interes pentru o comună din nemijlocita 
apropiere a opidului Deva. Este lucru sciut, 
că erariul încă în anii de mai ’nainte, a 
colonisat în prăjma opidului Deva o mul
țime de Ciangăi, dându-le sub condițiunl 
forte favorabile, sufletul hotarului, încăr
când pe Ciangăi așa dicând cu forța, cu 
fel de fel de avantagii și înlesniri, așa în
cât la urmă chiar și Maghiarii s’au scârbit 
de atâta giugiulire și desmerdare.

Der tote aceste nu au fost de ajuns.
Direcțiunea domenielor statului dela 

Arad, îngrigiată, că nu cum-va să se pră- 
pădăscă Ciangăii dela noi, — fără ca Cian- 
găii să fi cerut, așa-deră din propria sa 
inițiativă patriotică și națională, a cerut 
dela vice-comitele, ca pe basa §-lui 148 din 
art. de lege XXII din a. 1886 (leg. comu
nală) să facă cât mai în grabă pașii nece
sari, ca pământurile date mai pe nimic 

Ciangăilor de pe hotarul comunei Sântu- 
halma (comuna hotorîșă cu Deva și colonia 
Ciangăilor) s& se scotă din hotarul de pană aci 
și st' se anecteze la locurile Ciangăilor, că — 
vedl Domne, — Ciangăii să nu fiă con- 
strînșl a plăti darea, în comuna învecinată, 
ci aici în Deva.

Cine scie, ce va să dică o ast-fel de 
strămutare, greoie, costisitore și periculosă, 
va înțelege ce scopuri se urmăresc cu acea 
strămutare.

Vice-comitele a esmis pe proto-pre- 
torul, ca să ăsă la fața locului și să întrebe 
comuna Sântuhalma, decă ar fi învoită ca 
să se facă acea mutilare.

Comuna a protestat și a produs atâte 
dovedi neresturnabile, încât te uimescl, cum 
a și putut gândi direcțiunea domenielor 
statului, să ceră o străformare atât de ne- 
drăptă fără nici o basă legală și costisitore 
și mai presus de tote comisiunea permanentă 
prin proto - notarul comitatului, ca refe
rent, a propus, ca petițiunea direcțiunei do
menielor statului dela Arad să se aș- 
tărnă, cu părtinitore recomandare minis
trului de interne.

Se înțelege, că la acest obiect, refe
rentul erășl a voit să facă, ca la multe alte 
obiecte, fără a spune cel puțin ceva din 
esența lucrului; era să trâcă la referarea 
altui obiect.

De astă dată însă nu :i-a succes, căci 
membrul Francisc Hossu Longin luând cu
vântul, mai înainte de tote a cerut, ca să 
se cetescă tote actele. Bietul referent ve
nise în încurcătură, ba chiar și fișpanul 
dicea, că ore nu ar fi mai consult, să se 
predea numai un estras fidel, ba a pus și 
întrebarea, decă congregațiunea doresce 
seu ba, ca să se cetăscă tote actele.

In fine n’a mai fost în cătro, s’a dat 
oetire mai întâiu petițiunei, apoi s’a cetit 
întreg protocolul luat în comună și în fine i 
escepțiunile direcțiunei, făcute la motivele 
aduse din partea comunei.

Cei ce au ascultat cu atențiune peti
țiunea direcțiunei dominiale, apoi protestul 
comunei, s’au putut convinge pe deplin, că 
aici erășl stăm față ’n față, cu un șovinism 
din cele mai scârbise.

In întrăga petițiune nu poți afla un 
singur motiv legal, pe basa căruia să poți 
dice: aici mai este un grăunte de drept, 
o umbră de cerere justă, — ci totul se 
baseză pe aceea, că petițiunei trebue să 
i-se dea loc mai cu semă din cause de in
terese mai înalte ale maghiarisării.

Pe de altă parte, protestul și decla- 
rațiunea comunei conține atâtea adevăruri, 
așa motive tari și basate în lege, încât 
întru adevăr nu e mirare, că .sub durata 
cât s’a cetit acel protocol lung și esact, 
domnul referent, cu viceșpanul și cu fiș
panul cu tot, nu se simțiau bine pe scau
nele lor.

Când s’au cetit apoi escepțiunile di
recțiunei, date la cele ce comuna au obiec- 

ționat, încordarea se putea observa tot ma 
evident.

Terminându-se cetirea actelor, mem
brul Francisc Hossu Longin arătă, câtă ne
dreptate se intenționăză a-se face unei co
mune române, în favorul Ciangăilor.

Față cu argumentele și motivele ne- 
resturnabile aduse de comuna Sântuhalma, 
— dice vorbitorul, — ce dovecjl produce 
direcțiunea alta decât: „cimentarea Cian
găilor11 (a csângok megizmosodâsa) „ideia 
de stat maghiar'1, „înfrânarea mișcămintelor 
politice antipatriotice11 (haza ellenes politikai 
făszkelodăsek megfăkezăse) și alte frase 
ridicule bune în ore care foiă jidovăscă. 
într’o oorporațiune seriosă cum este o con- 
gregațiune astfel de argumente nu merită 
decât dispreț.

mai putea să vorbescă nici o vorbă, ci nu
mai plângea. Intr’acestea ătă și țiganul cel 
mincinos și-i spune împăratului, că el e 
omorîtorul balaurului și el e mântuitorul 
fetei lui arătându-i restul, ce i-l’a mai pu
tut tăia din limbile balaurului. împăratul 
de bucuriă, când l’a aucl.it, nu numai că l’a 
încărcat de daruri, ci i-a făgăduit, că-i va 
da și lata de soțiă. Fata deși îi spunea ta
tălui ei, că nu este țiganul cel urît omorî
torul balaurului, ci un flăcău pe care acest 
tâlhar 1 a omorît, împăratul nu vrea să 
crădă. Ea era silită fără voia ei să-l ia de 
bărbat sub poruncă: că de nu va vrea o 
omoră. De acum încolo se făceau pregăti
rile de nuntă la -palatul împărătesc.

III
Fiul împăratului mergea în fiă-care 

di la plută, unde s’a fost despărțit de fra
tele său, și d’odată vede că din rana plutei 
curge sânge. El cjice:

— Alelei, sărăcuțul de mine, fratele 
meu este mort. Mă duc să-l înviez!

El să gătesce de drum și să duse tot 
după urma fratelui său pănă unde dete de 
el mort, și așeijendu-i capul la loc, îl stropi 
cu apă vie și cu apă mortă apoi îl netedi

Vorbitorul apoi arată, că totă proce
dura în causa acâsta este ilegală, și în me
ritul causei congregațiunea nici nu e com
petentă a decide; drept aceea propune, ca 
petițiunea să se respingă.

Au mai vorbit apoi și alțl membri 
la acest obiect între cari și D-1 loan Si- 
mionaș, președ. la Sedria orfanală, dovedind 
atât din punct de vedere formal, cât și 
din punct de vedere juridic și administra
tiv, — că petițiunea și propunerea comi
siunei permanente nu au nici o basă le
gală.

Trecându-se la votisare, majoritatea, 
a primit propunerea comisiunei permanente.

Au mai fost sub desbatere, câteva 
petițiunl, prin cari se cereau ajutore la 
școli și biserici române — din venitele 
desdăunărilor pentru dreptul de crîșmărit 
ș. a., —der tote s’au resolvat în defavorul 
petenților.

Corespondentul.

SCSRSLE OSLES.
— 16 (28) Martie,

„Maghiar-cnruț și Dacoromân". Sub tit
lul acesta cetim în „Alkotmâny* dela 27 
Martie: „Dr. Valeriu Branisce1 redactorul 
„Dreptății11 din Timișăra, oondamnat pentru 
delict de pressă la 2 ani închisore de 
stat, îșl faoe pedăpsa în Vaț, unde, 
dela grațiarea memorandiștilor români, 
se află aprope singur. Astă-tomnă a 
făcut cunoscință ou Emil Szemnecz, re
dactorul lui „Magyar Ăllam", ou care 
Branisce a făcut prietiniă. Legătura acesta 
amicală însă n’a putut ține mult, deore-ce 
Semnecz a căpătat grațiă. De atunol Bra
nisce vine în atingere numai ou duelanțl 
neînsămnațl. Acum însă l’a surprins nespus 
de tare soirea, că Gabriel Ugron vine la 
Vaț. Când Branisce a aucjit acâsta, cjiarul 
i-a căcjut din mâni se plimbă agitat în sus 
și în jos prin îngusta curte și dise numai 
atât: „Nu mi-a lipsit, decât să-mi aduoă 
pe grumacjl pe acest Curuț! Atâta însă 
por. spune, că de geba îșl trimite guvernul 
ge cel mai Curuț Maghiar; nu void cedai1

fântână de a adus alte două cofe pline și 
baba a mai golit una întregă și cealaltă 
pe jumătate — atât era de setosă.

A doua di fiul bucătăresei s’a sculat 
de diminăță și a plecat cu cânii lui spre 
fântână, ca să va4ă, ce va fi cu fata îm
păratului. Aici nu vede pe nimeni decât 
numai pe fata împăratului singură, plân
gând lângă fântână și așteptând clipita să 
iesă bălaurul, ca s’o înghită. Voinicul nos
tru să apropiă de ea și începe s’o mângâie 
cu vorbele cele mai frumose cjicendu-i:

— Nu mai plânge fată frumosă, că 
dăcă va vrea Dumnedeu, te apăr eu de 
bălaur, dâră îți spun înainte, că numai cu 
acea învoelă, că după ce te voiri scăpa să 
fii a mea și să mă urmezi ori unde te void 
duce eu. Te întreb dâră, te învoescl. ori 
nu, căci alt-cum îmi caut de cale.

— Mă învoesc sărăcuța de mine, nu
mai de-ar da Dumnedeu sfântul să mă poți 
scăpa! — îi răspunde fata.

— Decă e așa, atunci eu mă pun jos 
lângă tine să mă mai odihnesc puțin, căci 
sunt tare obosit de umbletele, ce le-am 
avut. Tu să stai lângă mine și, când vei 

vede că ese balaurul, să mă deștepțl, că 
pote să adorm.

Fiul bucătăresei cum să pune jos în
dată și adorme. Fata sta lângă el, dăr cu 
ochii era țîntă la fântână. Intr’acestea apa 
se aude bolborosând în fâDtână. Acesta era 
semnul, că bălaurul are să âsă. Fata de 
frică nici nu putea să deștepte pe voinic. 
Norocire că lacrămile ei au căcjut pe gâtul 
voinicului, care cum le-a simțit, s’a deș
teptat. Bălaurul și eșise pe de jumătate din 
fântână. El avea șepte capete și la fiă-care 
gură numai spumă. Voinicul nostru îșl în
tinde iute arcul și — sfâr — c’o săgetă 
și îi sfărâma un cap.

— Mai am încă șese capete! dice bă
laurul.

— Și eu mai am încă șese săgeți! 
și — sfâr — o săgâtă în al doilea cap.

— Mai am încă cinci!
— Și eu mai am încă cinci! și — 

sfâr — o altă săgetă.
— Mai am încă patru!
— Și eu am încă patru! și — sfâr 

o altă săgetă.
Și tot așa pănă i-a rămas balaurului 

numai un cap. Când să ia săgeta din urmă, 

ia-o de ai de unde, căci fata umblând cu 
săgețile, una o perduse.

— Dă-ml iute un ac, dăcă ai perdut 
săgăta, îi dise el. Și norocirea ei, că aflând 
un ac împlântat în pieptul hainei, i-1 dete 
iute, și voinicul sdrobi cu acela și capul 
cel din urmă al balaurului. Fata, când 
vădu bălaurul mort cade leșinată jos, 
er voinicul se duce mai întâiu la bă
laurul cel mort de-’i retăză cu paloșul său 
tote șăpte limbile și după ce le pune în 
traistă, deșteptă fata și să duce cu ea în 
marginea pădurei, ca să se odihnescă la um
bră, pentru-că nu-șl copsese bine somnul. 
Pe când dormia el somnul cel mai dulce 
trece p’aicl un țigan negru ca fundul căl- 
dărei, care după ce vede fata împăratului, 
o întrâbă: că cine a omorît bălaurul de a 
scăpat’o de morte. Acesta după ce aude 
din gura fetei totă istoria, să duce la voi
nicul nostru și după ce-1 vede dormind atât 
de greu, îl lovesce c’o bardă peste gât și-i 
reteză capul. Voinicul nostru rămâne mort, 
tâlharul acum silesce pe fată să dică și ea 
cătră împăratul, că el a omorît bălaurul și 
a scăpat’o din gurile lui. Fata de aci s’a 
reîntors acasă și de spaima ce fu pe ea nu 
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Apoi întorcându-se de nou cătră oel ce i-a 
adus soirea, 4ise rîcjend : „Ascultă, domnule, 
aoeste vor fi interesante discuțiunl parla
mentare în închisârea din Vaț. Un Ma- 
ghiar-curuț și un Daoo-român!... De altfel 
fi bun și-mi spune, oând vin la Vaț mi
niștri duelanțl? N’așI fi gândit niol-odată, 
să am ooasia de-a faoe cunosoință în tem
nița din Vaț ou 1 — 2 miniștri1*, „D-le 
Dr., miniștrilor li-se dă grațiă". — „Da, 
da, miniștri sunt extra vurst!* cjise Bra- 
nisce, apoi se oufundâ in meditații, că oe 
posițiă să ia față de Ugron“.

—o —
Ordin ministerial. Căpitănatul orășe

nesc din loo ne rogă să faoem cunoscut 
publioului, oă ministeriul unguresc de in
terne, dispune în puterea art. de lege XXI 
din 1848, ca la tote festivitățile publice, 
la esoursiunl etc., „stindardul de stat, fo
losit de obiceiC, să fiă provădut ou insig- 
niile țării". — Va fi și asta pentru drăgu
țul de mileniu, oel mai vestit „terg de țerău, 
cum forte potrivit l’a numit o f6ie din 
străinătate.

—o—
„Omor ritual". Alaltă-erl s’a pertrao- 

tat înaintea curții ou jurați din Budapesta 
procesul de pressă intentat de oătră câr- 
oiumarul jidan Ignaz Adler din comuna 
Garam-Kiss-Sall6 oontra capelanului loan 
Fusz din comuna Zseliz, pentru defăimare 
și vătămare de onâre. Numitul capelan pu
blicase adecă în 19 Sept. 1895 în „Magyar 
Allam" un articol întitulat; „Nou omor 
ritual11, în oare pe basa de dovecjl și măr
turisiri dela mai multe persone, înviuuesoe 
și acusă pe numitul cârciumar Adler, oă 
aoesta împreună cu alțl 7 „șahterl" jidani 
ar fi omorît pe oopila Balâzs Juliska din 
amintita comună pentru de a-i întrebuința 
sângele spre scopuri rituale. De oând afa
cerea aoăsta s’a publioat și prin alte foi, 
începură a-se ivi la oârciumarul Adler simp- 
tâme de nebuniă, și în luna treoută, fiind 
el dus din partea familiei sale la Buda
pesta la medici, într’o nopte se spânzura. 
Fiul său, Ales. Adler oontinuâ însă proce
sul intentat din partea tatălui.! său oontra 
capelanului Fusz și astfel fiul oârciumarului 
figură oa prim aousator la pertractarea fi
nală de alaltă-erl. Se adunase în sala de 
pertractare un public fârte numeros, între 
oare cea mai mare parte constătătore din 
Jidani și representanțl de-ai pressei jidane. 
Neamintind diferitele momente și diferi
tele fase, prin cari a trecut pertractarea, 
e destul să comunicăm sentința judecă
toriei din Budapesta, care a fost următorea: 
capelanul Joan Fusz e osândit la 14 (file 
temniță și 50 fi. amendă, precum și 160 fl. 
cheltuell de proces.

—o—
O voce maghiară despre Germani. In 

editura lui R. Lampel din Budapesta a 
apărut dilele trecute o cărtioioă, care con
ține 51 de cântări „patriotice maghiare11 și 

al căreia autor este un anumit Erâdi Erno. 
Singuratioe esemplare din acea cărticică 
de cântări vor fi trimise tuturor scolelor 
poporale din Ungaria, cu scopul ca melo
diile, pe cari le oonține, să fiă cântate de 
școlari, fără deosebire de naționalitate și 
confesiune, cu ooasiunea sărbărilor milenare. 
Se înțelege, că tote cântările aflătdre în 
broșură sunt curat maghiare, d. e. „Kossuth 
nota", Rakoozy indulâ" eto. și între ele se 
află chiar și de acelea, cari au menirea de 
a nutri ura de rassă. Astfel într’o cântare, 
îu care se premăresce tricolorul maghiar, 
se 4i° între altele următbrele ; „A doua 
(colâre) e albă, ca zăpada, și arată, că Ma
ghiarul are o inimă bună, er nu nâgră ca 
a Neamțului, care nu scie ce însemnă onor ea.* 
Din nou pot avă Nemții și Sașii din Un
garia înaintea ochilor dovadă, cum li-s® 
răsplătesc din partea Maghiarilor căciulirile 
lor și nesfirșitele cochetări cu guvernul 
unguresc. Se reoere un mare grad de lașitate, 
oa să oerșescl după prietinia aceluia, care 
te despreșuiesoe și batjocoresce în tot mo
mentul și eu fiă-care ocasiune!

— o —
Dela Academia Română. Cetim în 

„Ziwa" : Discursul de reeepțiune al noului 
academician loan Moldovan (Micul), și la 
care trebuia să răspundă d-l Vincențiu 
Babeș, nu va mai fi ținut în sesiunea ordi
nară din anul acesta a Aoademiei, ci în 
cea din anul viitor. Se orede, oă va trata 
despre bătrânul Laurian.

—o—
Un hoț „nevinovat". Pe stradele Clu- 

șiului umbla 4Uele acestea un om „năcăjit", 
îmbiând pe unii și pe alții să cumpere dela 
el o masă scumpă și frumosă. Fiind-că se 
vedea, oă nu pote fi lucru curat, omul cu 
masa fu dus la polițiă. Aoi el a mărturisit, 
că în adevăr, masa e de furat, dâr a 4i®> 
oă nu-i vine în minte de unde a furat’o, 
deâre-ce era beat și numai s’a pomenit ou 
ea în cârcă. Acum ce să facă? Caută să 
vândă masa, oă doră nu va țină în casa 
lui un lucru de furat. Martorl-i sunt oele 
cinoi degete și-o fugă repede, oă el nu-i 
vinovat.

—o—
Advocat capitular al dieoesei Gherlei 

a fost ales d-l Dr. Vasiliu llamonczai din 
Deșiu, care ne rogă a anunța, oă în urma 
acâsta cu 1 Aprilie n. o. îșl va strămuta 
oancelaria advocațială la Gherla.

—o—
ț)iua de mâne e cea mai critică. 

Marele astrolog Falb, profețitorul vremu
rilor, și care 4ice> oă luna are forte mare 
înrîurință asupra sohimbărei timpului, scrie 
că 4iua de mâne, 29 Martie, va fi una din
tre 4dele oele mai critioe. In 4iua de 29 
Martie și celelalte 4^e următâre avem să 
ne așteptăm peste tot la ploi torențiale, 
der ou deosebire avem să ne așteptăm la 
viscole mari, — 4î°j Falb — er pe loou- 
rile unde nu vor fi aceste viscole se va 

arăta o oorespund^tore înălțare de tempe
ratură. — Vom vedâ!

— o—
Câștigurile principale ale lotăriei de 

classă din urmă. La sorțirea din urmă a 
loteriei de classă ung. s’a oonstatat din 
nou de ce mare folos a fost împărțirea lo- 
surilor în a fiecea și două-fiecea parte. A 
fost o ideiă fericită, când s’au introdus în 
Ungaria acest metod, prin oare se dă po 
sibilitate și classei de mijloc cu puțin și 
fără risic să potă nemeri câștig mai mare, 
de acea se și vede, că ou deosebire olassa 
de mijloc ia parte la loteria de classă. 
Acâsta se oonstată, dâoă vom aminti pe 
cei norocoși, cari aouma încassâză câștigu
rile. Mulțime de omeni fără mijlâce s’au 
norocit prin acâstă loteria. Cele mai multe 
câștiguri principale s’au făcut în provinoiă! 
așa losul, oare a câștigat 100,000 corâne, 
a fost vândut prin coleotantul Albert Ko- 
rosi în Segedin. Losurile cu câștiguri de 
40,000, 30,000, 20,000, 15,000 oorone s’au 
vândut de firma Cari Heintze. Losurile de 
class» III, a căror tragere va fi în luna 
lui Maiu, sunt puse, deja în vânflare. 
Aceste losurl sunt cele mai avantagiâse și 
este ocasia cea mai bună de a înceroa no
rocul la aoâstă din urmă tragere, oare 
oferă șanse de câștig ca nici o altă lote- 
riă din lume.

NECROLOG. Subscrișii, în numele tu
turor consângenilor, a amicilor și cunosou- 
ților, cu adâncă durere aduc la cunoscință 
mârtea prematură a iubitului și soumpu- 
lui fiu, frate, consâugen și amic Vasiliu 
Bancoș, ascultător în drept de cursul al 
doilea la universitatea ung. din Budapesta, 
întâmplată la 18 Martie st. n. 3 ore dim. 
în anul 21 al etății în urma unui morb în
delungat de plămâni. Astrucarea oseminte
lor scumpului defunot se va întâmpla în 
21 Martie st. n. la 12 ore a. m. în cimite- 
rul biserioei gr. cat din Selsig, — âră s. 
liturgie pentru repausul sufletului se va ce
lebra în 23 Martie 8 ore a. m. Fie-i ță- 
rina ușoră și memoria binecuvântată ! Selsig, 
la 18 Martie 1896 n. loan Bancoș tată, 
Sofia Banooș n. Morar mamă, George, stu
dent de cl. VII gimn., Ana, Măriți și Anas
tasia frați, surori. George Morar, moș, Va- 
silie Vaida, preot gr. cat. în Cristelec, văr.

Un cioban român la — Roma.
„Dreptatea11 din Timișdra publică 

următorea corespondență din Roma :
Roma, 20 Martie n.

George Cârțan, cioban din Transil
vania, (comitatul Făgăraș, comuna Opria- 
Cârțișora) a visitat Roma, unde a stat vre-o 
15 4He cinstit și onorat de totă lumea. El 
purta costumul ciobănesc, cu traista sub- 
suoră. Un român din Roma, d-l Constantin 
Ion Mitilineu, fost secretar la legațiunea 
română în Roma, și care se ooupă actual- 
minte de propaganda română în Italia, și-a 
făcut oborurile prin oraș și l’a presentat 
pe la mai mulțl omeni politici și publiciști 
de distincțiune, cari se ocupă cu iubire și 

afecțiune de sortea neamului românesc. De
putatul din senat și filo-românul Marchisul 
Pandolfi a dat frumosă găzduire lui George 
Cârțan, er comandorul Barcelli, ministrul 
regelui, și corn. Giantureo, succesorul lui 
Barcelli, la instrucțiunea publică, i-au ofe
rit mai multe cărți și reproducerea „ Colum
nei lui Traian11. Profesorul Maineri, ardent 
amic al Românilor, i-a oferit cărți și foto
grafia sa, în semn de iubire. Cavalerii 
Amaule și Attily, cum și gingașa poetă 
domna Bertini, consorta celui din urmă, a 
oferit lui Cârțan cărți cu gingașe dedica- 
țiunl. Domna Altily i-a dat apoi fotografia 
micilor săi copilași, d-l C. I. Mitilineu o 
mulțime de cărți italiano și române, âr d-l 
Lahovari, fost ministru al României, i-a ofe
rit frumosă și largă ospitalitate, provă4en- 
du-1 cu prisos și cu mijlocele necesare pen
tru întorcerea în țâră. George Cârțan a vi
sitat parlamentul și senatul, unde i-s’a fă
cut frumosă primire și multe complimente 
pentru ideia lui de a visita Roma. D-l Zam- 
firescu, secretarul legațiunei române, i-a ofe
rit largă ospitalitate și haine civile. Cu un 
cuvânt, George Cârțan, pe totă. vremea cât 
a stat la Roma n’a cheltuit nici un ban, 
fiă pentru șederea și mâncarea sa, la bir
turi și cafenele, fiă pentru trăsuri sâu om
nibus.

Visitând portul Saint-Angelo, unde se 
află regimentul de geniu, căpitanul de ser
viciu, cavalerul Ugo Martelli, i-a făcut o 
primire căldurâsă și l’a presentat soldaților 
cu vorbe măgulitore pentru ostașii români 
la Plevna și Griviia. I-a dat apoi un ser
gent să-1 acompanieze și să-1 ducă pe la 
tote casarmele din Roma. Totă cheltuiala 
birjei în timp de cinci ceasuri, mâncarea, 
cinstea, a fost făcută de amabilul militar 
italian amic al nostru D-l Ugo Martelli. 
După-ce Cârțan a visitat totul și tote, în
cepând de la „Columna lui Traian*, Foro- 
Bomano, și finind cu sfântul Petru și Vati
canul, a plecct la Veneția, unde a fost os- 
pele Marchisului Pandolfi (în palatul Cop- 
pela via Canonica la Veneția). Etă un al 
doilea Petru Cercel pe locurile pe unde um
blase fratele lui Mihaiu Viteazul, primit la 
anul 1581 cu onoruri de Suveran, grațiă 
recomandațiunei regelui Franciei, Enric al 
111-lea, care ordonase ambasadorului său 
din Veneția să presinte pe Cercel. In toc
mai ca Petru Cei cel, ciobanul român a fra- 
ternisat cu soldații regelui și cu gendarmii 
Papei din Vatican, convertindu-i pe toți 
la ideile românești.

Sunt român! — Cives Bomanus sum! 
Acestea cuvinte deschideau tote inimile și 
tore ușile înaintea agerului și cutezătorului 
român.

Două 4iare italiane „La Biforma* și 
răspânditul diar poporal „II Messagero* au 
scris mult despre George Cârțan, în termini 
frumoși.

In ajunul dilei de plecare George 
Cârțan a fost ospe în casa d-lui Carol En- 
derle, ginerele domnei flatter din Brașov,

la rană c’o nuea de sânger și cu alta de 
ânger și — minunea minunilor — fratele 
său a înviat de pare că nu fusese mort de 
când e lumea. Acesta, deșteptându-se îi 
4ice:

— Alelei, fratele meu! Cu mare dor 
te-am așteptat să vil să mă înviezl, căci 
un blăstămat de țigan m’a fost omorît pe 
când dormeam. Apoi uitându-se împrejur 
și vă4endu_Șf numai cânii singuri 4ise:

— Ore unde-i fata împăratului, pe 
care am scăpat’o din gurile balaurului?

— De ce fată vorbescl tu, măi frate ?
— De fata împăratului, care mi-a fă

găduit, că de o voia. scăpa dela morte va 
fi a mea și mă va urma ori unde o void 
duce.

Fratele numai acuma l’a putut înțe
lege: cum și de unde ’i-a venit mortea lui 
așa fără de veste. Mai stară amândoi frații 
cât mai stară de vorbă și feciorul de îm
părat s’a întors cătră casă, căci era lung 
timpul de când lipsea de acasă și împăratul 
și împărătâsa îl așteptau. La despărțire fiul 
bucătăresei îșl scote batista (naframa) din 
buzunar și dându-i-o fratelui său îi 4ise:

— Ia acâstă batistă a mea frate de 

o ține la tine și când o vei vedea plină 
de sânge, să scii că eu sunt ârășî - mort. 
Tu să vii și să mă înviezl, pentru-că sunt 
străin și mă tem de omenii aceștia răi! — 
Frații să despart ârășî.

Fiiul bucătăresei îșl ia cânii și plâcă 
spre sat, să audă ce să mai vorbesce de 
fata împăratului, care a fost scăpat’o dela 
morte. El aude din gurile omenilor, că pe 
fata ar fi scăpat’o un flăcău din sat și as- 
tă4l le va fi nunta, deși cam fără voia fetei. 
Voinicul nostru, după ce aude acâstă veste 
trimite pe lup și pe urs la curtea împără- 
tescă să-’i dea în mâna fetei o batistă cu 
un inel al ei. Lupul și ursul să duc, dâr 
de întrat în casă n’au putut întră, căci lu
mea, cum ’i-a vă4ut, a început a-le da la 
chiote și nu ’i-a lăsat să se apropie. Ei 
s’au întors îndărăpt fără ispravă. Fata, cum 
a au4it de lup și urs, a și priceput îndată, 
că are să fiă ceva, de-orece numai voinicul 
ei avea astfel de câni.

Voinicul trimite acum și pe puiul de 
smeu cu batista. Puiul de smeu se duse ca 
fulgerul și când îl vă4u lumea tot scân
teind și scăpărând nu soia, care unde să 
se ascundă de frică. El face ispravă, că-’i 

dedu miresei batista cu inelul la timp, când 
tăman era să pornâseă la cununie. Mirâsa 
cum primesce batista se întorce în altă 
casă și chiămând pe tată-s’o la o parte îl 
rogă să trimetă trăsura lui în sat după ade
văratul ei mire. Mirele adevărat, acolo, un- 
de-’i va duce puiul de smeu. Și, ca să-’l 
încredințeze de cele ce le-a spus ea și mai 
înainte, îi arată batista și inelul, ce ’i le-a 
trimis voinicul, care a scăpat’o de morte 
și căruia ’i-a și fost făgăduit iubirea ei. 
împăratul mai întâr4iâ cu cununia și, ca 
să se încredințeze pe deplin, dă poruncă 
vizitiilor să prindă patru cai la trăsura lui 
cea mai frumosă și să se duoă după puiul 
de smeu pănă unde-i vor duce, ca să-’l 
aducă pe stăpânul său la nuntă. Vizitii se 
gată și pornesc după puiul de smeu, care 
mergea tot înaintea cailor; și nu trece un 
sfert de câs și âtă că trăsura se reîntorce, 
aducând un tinăr frumos și voinic, c’o traistă 
de gât și c’un arc în mână. Fata cum îl 
vede îi și strigă:

— Este el, tată! Este el! Dumne4eu 
mi l’a adus, tocmai la timp — apoi înoepe 
să plângă de bucurie încât nu era ființă 
să nu lăcrimeze de mila ei. Numai țiganul 

tremura ca o nuea de frică și perinile de 
sub el săreau tot una câte una.

Voinicul nostru, după ce întră în casă 
salută cu bună-cuviință lumea adunată, și 
după ce îi face împăratului cinstele cuve
nite, îl întrâbă:

— Te rog, înălțate împărate, cine este 
bălaurul acesta, de tremură ca o frundă 
mânată de vânt?

— Este un flăcău din sat, care fiice, 
că el ar fi omorît bălaurul și mi-a scăpat 
fata mea dela morte. Și acum drept răs
plată — îl fac ginere, dându-’i lui fata.

— Decă a omorît el bălaurul, atunci 
să ne arete cu ce armă l’a omorît și ce 
semne a luat el dela bălaur, ca să potă 
face p’acâstă lume să-’l credă, că el e omo- 
rîtorul balaurului.

— Așa est e! strigară toți.
Țiganul, care era gata să cadă din 

piciore de frică, le arată barda și cotorele 
dela limbile bălaurului, ce le adusese.

— Și te pote pe tine crede cine-va, 
că cu acestă bardă să fi tăiat capetele ba
laurului, căci bălaurul nu ți-ar fi dat timp 
să te apropii de el, și pănă ’i-ai fi tăiat tu 
up cap, el te-ar fi înghițit de șâse ori pe 
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bine cunoscută, și în Bucurescî. Familia En- 
derle a plecat acum else0 ani din Bucurescî 
și s’a. stabilit la Roma pentru a supraveghia 
de aprdpe educațiunea copiilor. Architecții- 
Enderle și Șlatter sunt bine cunoscuțl în Bu- | 
curescl, căci multe au fost lucrările lor fru- 
mose pe la edificiile mănăstirescl, cum și 
alte edificii din țeră. In casa d-lui Enderle 
d-șorele Irena și Roșa au cântat cu măies
tria rară pe mandolină și piano piese fru- 
mose în onorea ciobanului din Transilva
nia, căruia i-au dăruit apoi statua sfântului 
Petru în bronz, mai multe fotografii și o 
recomandațiune pentru familia Șlatter în 
Brașov, și apoi urându-i drum bun a fost 
îmbrățișat cu căldură din partea d-lui și 
ddmnei Enderle și Șlatter, și salutat de nu- 
mărosa familiă a părăsit palatul, în care 
se află.

Stabilimentul fotografic al curței re
gale, d-na Le Lieure a făcut gratis foto
grafia lui Cârțan, și portretul ciobanului 
român se pote admira în frumosul salon al 
stabilimentului, și apoi pus în vederea pu
blicului pe corso. Un alt stabiliment Ea,- 

■ gapini a făcut asemenea gratis fotografia 
lui Cârțan. Ambele fotografii sunt de mare 
format și au fost date și lui Cârțan în câ- 
te-va esemplare. D-l și domna Le Lieure 
cu amabi'itatea, ce ’i caracterisâză ău in
vitat pe Gr. Cârțan să vadă spectacolul mu
rei panorame, ce posed lângă stabilimentul 
fotografic, cum și noua invențiune numită 
„II Cinematograf o* a d-lui Sumiere din Pa
ris, adecă fotografia, în care se văd cu pre- 
cisiune și esactitate mișcările din vieța 
omului.

Cârțan a rîs cu hohot la trecerea unui 
tren, unde se vedeau tote mișcările, ca la 
sosirea unui adevărat tren de drum de fer; 
apoi la vederea unei stațiuni de băi de 
mare, a jocului unui escamator, și a unei 
strade Paris, plină de viăță și de mișcarea 
obicinuită a agerilor și iubiților noștri frați 
din Paris.

In resumat: George Cârțan a venit la 
Roma cu traista golă și cu doi desagi goi, 
și a plecat cu traista și cu desagii plini 
cu vârf, și cu alt prisos, cu cărți destinate 
pentru biblioteca din Cârțișora. Depinde 
acuma de la preotul de acolo și de la cei
lalți fruntași din acea comună, ca să or- 
ganiseze biblioteca numită „George Cârțan11.

Nntrirea vitelor.
III.

(Fine).

De mare însemnătate pentru nu- 
trirea vitelor este și adăpatul regu
lat. Cu cât vitele se nutresc cu mai 
mult nutreț uscat, cu atât trebue se 
li-șe dea mai mult de beut. Am ară
tat mai sus, că ierba crudă conține 
80 la sută apă, din acâsta causă apoi 
și beu vitele apă mai puțină vara, 
când sunt la pășune, ca ierna când 
sunt în grajd.

Apa este cea mai de lipsă pen
tru a înmuia nutrețul uscat și a-1 
face prin asta mai plăcut și mai 
ușor de mistuit. Cu cât vitele sunt 
mai tinere, cu cât stomacul lor este 
mai puțin desvoltat, cu atât trebue 
să li-se dea mai multă apă când se 
nutresc cu fân, otavă seu trifoiu. 
Unii economi practici susțin, că de 
lângă ieslea vitelor mai tinere ca de 
doi ani, să nu lipsescă nicl-odată va
sul cu apă.

Am întâlnit pe d-l Mitilineu, care ’ml 
.spune, că s’a vădut cu George Cârțan timp 
de aprdpe 12 dile și pănă în sera de Luni 
16 Martie n., când apoi s’a despărțit de den
sul, luând o întâlnire nouă pentru a doua 
di, când era să-și iee diua bună dela per- 
sonele, cari l’au ospătat și unde fusese dus 
de marchisul Pandolfi. Pe când personele 
în cestiune îl așteptau cu masa întinsă, ami
cul Cârțan era departe, deorece, fără a 
spune nimănui nimica, plecase chiar Luni 
săra de la Roma. Acesta plecare neaștep
tată a fost cunoscută abia în urma infor- 
mațiunilor luate la legațiune și a fost pri

mită cu întristare mare din partea perso- 
nelor, cari voiau să-1 conducă la gară. Dis
pariția lui Cârțan a rămas o enigmă.

Nou abonament
la,

GÂ2ETÂ TBAISUVAIIH
Cu fi Aprilie 1S9G st. v.

«e deBcliide nou abonament Sa 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei ndstre.

Prețul abonamentuluh
Pentru Austro-Ungaria:

pe -VLXL an ................................ 12 :E1.
pe șese laxul ................................ 6 fl.
pe trei lxxzxi ................................ 3 fL

Pentru România și străinătate:
pe vlix azi. ...................... 40 fzazxei
pe șese laxxii..................... 20 ,,
pe trei lu-zni ..................... IO „

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an .......................................... 2 fl.
pe șese luni ..................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an ................................ 8 franci
pa șese luni .... . . 4 f)

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei*1. 

SOIRI ULTIME.
Triest, 27 Martie, piarul „Piccolo11 

comunică din Roma și susține în 
modul cel mai hotărît, că tractările 
de pace între Italia și Menelik s’au 
rupt cu desăvârșire.

Bucurescî, 27 Martie. Sein sosite 
din Bitolia spun, că Eforii scâlelor 
române macedonene, domnii Cristo- 
vicî și Apostolescu, au tost primiți 
la reîntdreerea lor diu Bucurescî în 
mod splendid. Duminecă se va ținâ 
în Bitolia o mare întrunire publică, 
în care se va redacta o adresă oma
gială cătră Sultanul. Adresa, acope
rită prin mii de subscrieri, va cere 
Sultanului isgonirea lui Mărgărit și 
a fiiului seu din Macedonia.

Bucurescî, 26 Martie. Sesiunea 
Academiei Române se va închide 
Miercurea viitdre. In septemâna vii- 
târe se vor decerne premiile.

Bucurescî, 27 Martie. Părechia 
regală română plecă Duminecă c’un 
tren special la Abazzia. Suveranii 
români se vor reîntdree în țeră pe 
cjiua de 7 Aprilie.

Bucurescî, 27 Martie. Camera 
și Senatul au primit răspunsul du
celui de Sermonta, ministru de es- 
terne al Italiei, prin care mulță-

mesce parlamentului român pentru 
manifestațiunea de simpatiă espri- 
mată Italiei.

Viena, 27 Martie. Fostul minis
tru de esterne al României, Alexan- 
diu Lahovari, a visitat ieri pe con
tele Goluchowski, care l’a reținut la 
dejun.

nou.
(Soire telegrafică).

Sibiiu, 28 Martie. Aduriarea ge
nerală a institutului „Albina1,1, fdrte 
bine cercetată. In direcțiune s'au 
reales membrii eșițl la sorți: loan 
Hannia și I. Popa.

Liteuatyră.
România agricolă este numele unui 

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

Cea mai bună apă pentru adă
patul vitelor este cea din apele cur
gător?.. Din fântâni încă e bună, der 
trebue scâsă cu deosebire ierna, ceva 
mai înainte de adăpat, ca să se potă 
încâtva aerisa. Pe timpul iernii se 
ne ferim a da vitelor apă de tot 
rece, căci prin acesta se pot ușor 
bolnăvi de armorare (recâlă). De aceea 
când sunt geruri mari, trebue să le 
încălcjim puțin apa, seu se li-o du
cem cu vasul în grajd, ca se mai 
stea acolo câte-va ore, pănă se mai 
încălfțesce puțin.

Ce se ține de vacile cu lapte, 
s’a adeverit prin mai multe cercări, 
că cu cât li-se dă ierna de adăpat 
apă mai călduță și cu cât sunt graj
durile mai calde, cu atât dau lapte 
mai mult și mai bun.

Unii economi adapă vitele ierna 
numai odată. Acesta este o mare 
scădere, deărece prin asta pătimesce 
mistuirea. In decursul fiă-cărei mân
cări trebue să le și adăpăm. Vitele 
rumegătâre se adapă în decursul mân- 
cărei, er caii după mâncare.

In decursul nutrirei, măcar odată 
seu de doue-ori pe săptămână, atât 
ierna, cât și vara, n’ar trebui să lip
sescă dela vite nici sarea seu apa 
sărată, căci acestea fac nutrețul mai 
ușor de mistuit. Pentru o vită mare 
se socotesc cam 15 chilograme de 
sare pe an, er pentru un vițel pană 
la doi ani cam 6—8 chgl.

Nu de puțină însămnătate pen
tru nutrirea vitelor sunt și grajdu
rile și ieslele. Grajdurile se fiă des
tul de largi, luminâse și căldurăse, 
er ieslele să fiă bine făcute, ca se 
nu cadă nutrețul din ele; să nu fiă 
făcute numai în fața pământului, căci 
atunci vitele ar pute călca nutrețul, 
ba ar pute chiar să cadă în ele peste 
nopte mai ales, ca să se primej- 
duescă.

Afară de acestea n’ar strica, decă 
s’ar ține, cu deosebire pe timpul 
iernii, mai multă semă de țăsălatul 
vitelor; cumcă ele au lipsă de pe- 
riă și țăsală, se pâte vede și de acolo 
că îndată ce se slobod din grajd, 
se și dau lângă un stâlp, ori lângă • 
un gard și atâta se scarpină pănă 
când la multe li-se duce nu numai 
părul unde se scarpină, ci le ples- ’ 
nesce chiar și pielea.

Va să nutreț bun, adăpat '
regulat, sare și curățit la timp, apoi 
grajduri și iesle corăspuntțătore; sunt 1 
nisce cerințe, pe cari împlinindu-le 
economii noștri de vite, vor putâ ” 
scote primăvara vitele din grajd tot ' 
așa de bune și frumdse, precum au 
fost când le-au pus pe iernat.

I. Georgescu.

tine cu celelalte capete; și apoi cum de 
fi-a’ tăiat limbile fără de vârfuri? — Tu 
.ai mințit, tâlharule și mișelule! Tu cu barda 
ta n’ai tăiat capul bălaurului, ci capul meu, 
pe când eu durmiam. ibtă semnul pe unde 
m’ai lovit? O să-’l răsplătescl tu îndată!

După aceea îșl deschide traista și 
scote tote șepte limbile bălaurului, care le 
arată împăratului și la lumea dimprejur, 
împăratul și lumea, ce să afla să conving 
cu toții, că fiiul bucătăresei este omorîtorul 
bălaurului și miresa ’i-a fost ursită lui. 
Pornesce apoi cu toții la biserică de-’l 
cununară cu fata împăratului, er pe mi- 
.șelul l’a dat pe sâma cânilor celor trei, 
cari l’au tîrât ca pe un netrebnic pănă la 
marginea satului, unde l’au prefăcut în bu
cățele, pentru ca să se păzâscă ori și cine 
•de a mai face vr’o faptă nelegiuită, cum 
a fost făcut și acesta. După cununie s’au 
aședat cu toții la mesele, ce erau mai di
nainte pregătite și și-au petrecu ca la o 
nuntă împărătescă.

*
împăratul, a doua di de nuntă și-a 

luat vânătorii și pe ginerele său și s’au 
■dus cu toții prin păduri, ca să facă vână- 

tore. Cum să va fi întâmplat cum nu, des
tul, că ginerele a apucat într’altă parte cu 
cânii lui și s’a tot dus fără să se mai în- 
tâlnescă cu împăratul ori cu vânătorii. De 
la o vreme la apucat noptea acolo în pă
dure. El se pune de-șl face mai întâiu un 
foc bun și o frigare, ca să frigă un po
rumb, ce-’l vânase și se aședâ cu frigarea 
lângă foc. Pe când îșl frigea porumbul aude 
de-odată pe cine-va strigând de prin copaci:

— Ah, cât mi-e de frig! Nu mai pot!
— Vino de te înoăl4esce, decă ți-e 

frig!
— Nu pot, că mie frică de cânii tăi. 

Dă-’i la o parte c’apoi viu!
— Nea, la o parte, dulăilor, că vă 

pârliți coda! le striga el.
Intr’acestea se vede venind cătră foc 

o babă mare și urîtă, bag semă asta era 
muma pădurii, carea-’i dice:

— Na, voinice, firul acesta de păr 
de-’l aruncă preste cânii tăi, ca să mă cu- 
noscă!

El, fără să se mai cugete la vr’o ur
mare rea. ia firul de păr și-’l aruncă peste 
oânl și cânii îndată se prefac în stan de 
petră, — atâta farmec a avut firul acela.

Mama pădurii, după ce se apropie de 
foc, scote o frigare cu o broscă și începe 
și ea s’o frigă. Apropiindu-se tot mai tare 
de voinicul nostru, îi dice:

— Eu am să mănânc porumbul și tu 
brosca; auditu-m’ai ?

— Ba porumbul l’oiîî mânca eu, si 
tu vei mânca ce ți-ai adus! îi răspunde el.

Baba pune acum mâna pe voinic și 
mi-’l dă la pământ. Voinicul destul se lupta 
să scape din mânile babei și destul îșl 
striga cânii, der pace bună, căci baba îl 
omoră și îi ia inima din pept. Ea, după 
ce îi înghite inima, îl așâdă mort într’o 
scorbură, apoi, mâncând și porumbul cel 
fript, îșl caută de cale.

IV.
Feciorul îpărațului scote din buzunar 

batista, ce o avea dela frate-s’o și, când o 
vede plină de sânge, cjice :

— Sărmanul frate-mi-o este erăși mort, 
trebue să mă gătesc de drum și aflându-’l 
să-’l înviez.

El nu perde timpul și pregătindu-se 
erăși de-o cale lungă, merge după el.

El în drumul lui de prin păduri să 
întâlnesce c’o lupoică, ce avea puii mici 

după ea și lupoica, ca să nu o omore, îi 
dă și lui unul. Nu merge mult și dă pesta 
o ursoică cu puii și și acesta, ca să nu o 
omore, îi dă un puiă. Mai merge ce mai 
merge și să întâlnesce c’o smeoică; și sme- 
oica, ca să n’o săgete, îi dă și ea un puitt. 
Feciorul împăratului avea acum și el trei 
câni, ca și fratele său. El, după ce ese 
din pădure merge întins la looul unde-’l 
aflase mai înainte pe fratele său mort și 
afla el dela omeni, că s’ar fi însurat cu 
fata împăratului. De aici merge la împă
ratul, și când îl văcju împăratul a credut, 
că el e fiiul bucătăresei, ginerele lui. îm
păratul îl întreba: că pe unde s’a rătăcit 
de ei la venătore? Și el îl întrăbă pe îm
păratul : că unde e fratele său ? așa că nu 
se puteau înțelege unul cu altul. Pe urmă 
vine și fata împăratului, carea vădendu-’l 
credea că e bărbatul ei.

— Ce, voescl să te lapedl de noi? îi 
dicea ea. Ore nu mai voescl să ții la mine 
și la casa nostră? Ce te-a putut supăra 
așa de mult? Apoi a început să plângă.

— Nu plânge, domna mea — îi dicea 
el, — căci nu sunt eu bărbățelul tău. Eu, 
deși samăn mulț cu el, nu sunt altul, decât-
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Fata snamii.

Cânta cu glas de-abia învoit 
O doină ce-au adus’o ’n sat

Flăcăi de peste Olt.
Spunea cum geme ’n vent pădurea;
Spunea de-un trandafir brumat, 
In doina ei; de-un ulm rotat 
Și de-o iubire cu păcat

Sosită de pe-aiurea.

Cosea pe prag. Dâr nu sciu cum
Adl prea se tot uitau la ea 

Creștinii de pe drum —
In prag era și prea lumină.
A ’ntrat în casă. N’ajungea 
Lumină ’n geam, și nu vedea;
S’a dus sub nuc, dâr îi părea 

Pustiu adl prin grădină.

Și er pe prag. Mal pe ’noptat 
A mers s’ațîțe ’n vatră foc, 

Să facă de mâncat.
Sosise tată-său din luncă
Și mamă-sa din iarmaroc — 
Ca un copil gonit din joc, 
Ea tot umbla din loc în loc

Și-a greu, ca de poruncă.

„Ți-e, fată, rău, de nu cinedl?**
— „Mi-e rău“. Și-apoi eșl curând, 

„Mi-e rău... așa cum vedl!“
Er tată-său, ca și — altă dată, 
N’a dat acestor vorbe rend, 
Dâr biata mamă înțelegând 
A stat ce-a stat, și-i dete ’n gând 

Să iasă după fată.

Bărbatul, singur în bordei,
S’a pomenit așa ca ’mpins 

Cu gândul la femei.
Și se ciudea ce-i asta eră ?
Și dup’o vreme l’a cuprins 
Neastâmpărul cu dinadins:
Nebune sunt? Ori, ce le-a prins 

De stau așa pe-afară?

Isbindu-șl pânea ’nviforat,
Bătu năvalnic din picior 

Și ’n sîrg el a plecat.
S’a poticnit de-un lemn în tindă 
Și-și mai făcu mâniei zor.
Ei, unde sunt? De joc li-e dor?
Pe unde-or fi, de maica lor, 

Ce horă au se ’ntindă!

Der când ajunse la prilaz.
A stat năuc, și-un sloiu părea 

Că-i trece peste-obraz.
Vedea ’n năpraznica-i mirare
Cum una pe-alta se ținea
In brațe strîns, și nu-i venea 
Răsufletul, că le-audea

Plângând ca la ’ngropare!
(„Vatra11).

fratete lui. Am înțeles, că el ar fi mort și 
tocmai de aceea am venit ca să-’l înviez. 
Vă rog dâră spuneți-mi unde este?

Fata împăratului să uită să-’i vadă 
sămnul dela gât pe nnde-’i fusese tăiat și 
după ce vede că nu-’l are, să încrede că 
nu e acesta bărbatul ei, ci un om străin.
II râgă deci se le spună: că de unde ar fi 
înțeles el, că fratele său e mort. Fiiul de 
împărat le-a istorisit totă istoria lor din 
copilăriă și pe urmă scâte năframa sânge
rândă din buzunar și le-o arată. împăratul 
și fată-sa înmărmuriră de spaimă, când 
aucliră și vădură tote câte li le-a spus acesta. 
Ei îl îndreptară prin locurile unde apucase 
ginerile lor și-’l rugară că, după ce-’l vor 
afla și învia, să vină amândoi la curtea 
împărătâscă, căci li să părea, că e o pre- 
făcătură.

Fiiul de împărat să îndrepteză cu 
cânii lui spre acele păduri și după ce i lu
ară urma să duc pănă în acel loc, unde 
fratele său era mort. Inserase, și fiul de 
împărat să pune de-șl face mai întâi un 
foc tocmai pe vatra, pe care îșl făcuse și 
frate-s’o focul. Pe urmă scote un porumb, 
ce-1 vânase; îl curăță și-l trage în frigare

C. Coșbuc.

POVEȚE.
Cum se pote întrebuința sarea de 

casă. Sarea obicinuită (care se pune 
în mâncări) se p6te întrebuința forte 
practic d. e. pentru a curăți pete 
de unsore. Se amestecă sarea cu 
spirt, s6u cu rachiu, ori cu spirt de 
saimiac și se frecă pata, care iese. 
De vrei s5 rScesci mai iute vase fer- 
binți de sticla seu pământ, le pui în 
apă rece cu sare. Postavul negru 
poți se-1 speli în apa sărată făr’ a-și 
pierde de loc colorea și fără de a 
intra în postav. Lucruri împletite 
din paie, coșuri sâu scaune, dâca le 
speli cu apă sărată capetă o colore 
cu totul mai frumdsă. Sarea topită 
la sdre în zamă de alămâie scbte 
pete de rugină și cernâla din albituri. 
Covârele își păstrâză colbrea lorviuă, 
decă înainte de măturat le presari 
cu sare umedă sâu după măturat le 
freci c’o cârpă muiată în apă sărată. 
Din tbte aceste esemple se pote 
vedâ, că sarea nu se pbte folosi nu
mai la mâncări.

*
Sporirea pomilor. Pentru a feri 

pomii roditori de mușchiul stricăcios, 
ce cresce pe el și de insectele și 
mai stricăcidse, cari se încuibă în 
coja lor. E mai bine de a-se topi 
soda în apă de plbiă (1 funt de 
sodă la 15 cofe de apă) și a-se unge 
pomii cu acâstă amestecătură, în loc 
de a-se spoi pomii cu apă de var, 
dedre-ce varul întră în porii pomu
lui și-l împedecă de a-se mai des- 
volta. Acâsta este bine a-se face 
tomna sâu primăvara.

*
Mierea ca nutrement al corpului 

omenesc. întocmai cum se varsă apa 
numai decât în vasele sângelui omu
lui fără a mai lăsa alte substanțe 
înderet, așa și mierea se strecâră 
tâtă în aceste vase, întră în sânge, 
nutresce corpul și produce prin 
acesta căldura corpului fiind astfel 
fârte nutritore. Ce întră prin miere 
în corpul nostru acâsta și remâne 
în el folosindu-ne mult.

Ci m s K'Îiî rs.

Bulgăraș de aur, jbcă pe piele 
de taur.

Din amurg și pănă ’n zori ve- 
ghiez’ adese-ori;

Cine-o privesce, se ’nveBelesce;
Când luminâză mic și mare lă- 

crimâză.
(’loun'j)

Peste plaiuri, peste unde, 
Peste șes scântei mărunte.

(■dppțg)
Sus la munte se răspunde 
Jos la țâră se resbeză.

Cinpunj,)
Foltea-’n sus și foltea-’n jos 
Vine sâra mânios.

(•■[nsng) 
Plină casa de fetițe 
Și n’are nici o ușiță.

('ivuvțsog}
In pământ: suntem ascunse 
In afară: funii ’atinse, 

gheme strînse.
{■vpqnxmo)

Găinușă ciusă 
Strînge-’n nas cenușă.

(•»n»3pij) 
Ce e dulce și mai dulce 
Și pe tăier nu se taie.

(’inuutog') 
In biserică, în drum, 
Pe la răspântii mă pun, 
In lăuntru, în afară 
Toți Creștinii mă adâră.

(•monaQ')

MULTE SI DE TOATE.

Un lec ieftin.

Intr’o țâră unde-va în lume, trăia un 
om fârte bogat în tâtă splendorea, ase
menea bogatului din scriptură. Astfel des
pre viâța sa îmbuibată și costisitâre se du- 
oea vestea peste mări și țări îndepărtate. 
Dela un timp însă omul nostru a început 
a-se îngrășa întru atâta. încât ți-se părea, 
că burta ce o purta, ar fi cel puțin ou șâpte 
cercuri ferecată.

După atâta sumedenie de grăsime 
bietul om devenia din ce în ce tot mai 
trist și în cele din urmă se schimbase așa 
de mult, încât nimic nu-i mai plăcea din 
tâte ce-1 înounjurau. Sfătuia o mulțime de 
doftori din apropiere și din depărtare, 
dâră înzadar, căci morburile sale se îmul- 
țiau pe fiă-care <ji.

Așa, în fiă-care di avea alt morb. Va 
să c]ică într’un an numai puțin de 365 de 
morburi.

Audise omul nostru despre un doftor 
renumit din altă țâră. Se adresâză cătră 
dânsul, ’șl spune suferințele și-l râgă să-i 
vină într’ajutor. Doftorul, înțelegând despre 
pățaniile și suferințele clientului său, nu
mai decât îi împărtășesoe, că din causa 
afacerilor sale nu-i este cu putință a-1 cer
ceta, ci îl rogă să viă el însuși pănă la 
dânsul, dâcă voesce a-se tămădui cu de
săvârșire.

Prescrie medioul dietă olientului ca: 
„în totă călătoria să nu se sue în trăsură,

ci pe jos, să uu mănânce decât forte puțină- 
pâne și apă, de âre-ce în pântecele său 
se află un bălaur, care, de nu va ținea 
prescrisele sala, va cresce atât de mare, 
cât îi va plesni pântecele1*.

Cu greu se deoise bietul om, dâr nu 
avu încotro. In 4lua primă era atât de 
sdruncinat, cât abia se purta. Un verme 
de-1 vedea târîndu-se pe pământ, nu era 
în stare a-1 feri, ca să nu-1 omore.

Omenii, cari ’1 salutau, erau despre- 
țuițl de el. Ii părea viața chin și lumea 
iad. Astfel o duse omul nostru câte-va 
săptămâni.

Când a ajuns însă la , doftorul său, 
era voios și eu voie bună. Aoesta vă40n- 
du-1 îl și întrâbă, că ce-1 dâre?... La rân
dul său omul nostru îi dise:

— „D-le dootor“. M’-așI bucura forte- 
dâcă ai fi și D-ta atât de sănătos ca 
mine...

— Norocul d-tale, îi cjis0 medicul, că 
mi-ai ascultat sfatul... Mergi în pace la 
ale tale și urmeză prescriselor, dâcă vrei 
să nimicescl bălaurul.

Mulțumindu-i se întâroe ârășl pe jos- 
acasă. Și în semn de reounosciuță l-a fă
cut în tot anul un dar de 100 de galbeni, 
cât a trăit.

*

Ce se înțelege sub o logodnă înde
lungată ?

Un răspuns potrivit la întrebarea 
acâsta cu greu se pâte da. Totul atârna 
dela caracterul oelor logodiți: un caracter 
solid și un om — adevărat 4IS — oult, 
pâte să-și țină cuvântul dat în decurs de- 
mai mulțl ani; adecă cum au statorit lo- 
gonda pe 6, 10 ori pe 15 ani.

Peste tot însă, nu e de recomandat o 
astfel de logodnă îndelungată, pentru-că- 
ușor se pâte întâmpla, că în decursul atâtor 
ani logodiții sâu părinții lor din unele- 
cause niol nu se pot uni și astfel se strică- 
logodna.

*
Cea mai vechia bancnotă de hârtie.

Museul „Brițic1* din Londra are o 
bancnotă de hârtie chinezâscă din anul 
1368. Bancnota acâsta este cu 300 de ani 
mai vechiă ca ori și care bancnotă de va- 
lâre din Europa.

*
Din cartea de di a unui portar.

De mai [mulțl ani muri în Paris ue- 
om forte bătrân, care dela începutul vâou- 
lui acestuia a fost tot portar la castelul. 
Tuilerie pănă aprâpe de mârte. Moștenitorii, 
lui aflarâ la el între altele și o carte mi
cuță, în care se sflau câteva foi scrise fi 
altele curate. Pe prima fâiă era scrisă- 
adresa oărții : „însemnarea locuitorilor din 
Tuilerie sub slujba mea“...

1.) Napoleon Bonaparte, primu1 con
sul al republicei, apoi împăratul France-i- 
lor, s’a mutat în castel la 29 Februar 1800

ca să-l frigă și să-l mănânce. Pe când era 
el astfel ocupat cu pregătirea cinei, aude 
d’odată:

— Uf, că frig îmi mai e ! Uf! Uf! Uf!
— Decă-țl este frig n’ai decât să vii 

la foc, să te încăldescl! răspunde el.
— Ași veni, dâr mi-e târnă de cânii 

tăi, să nu mă mănânce.
— Nu-țl fiă târnă, că te apăr eu, nu

mai vino!
— Na acest fir de păr și-l aruncă pe 

cânii tăi, ca să mă cunâscă.
ț)icând acestea âtă că vine muma pă

durii, o babă buburâsă și urîtă de ți-s’ar fi 
ridicat părul, când o ai fi vădut. Ea aducea 
într’o mână o frigare c’o broscă, âr în cea
laltă ținea un fir de păr, ce i-1 întinde fiu
lui de împărat. Fiiul de împărat îi ia pă
rul din mână și, prefăcându-se că-1 aruncă 
pe câni, îl aruncă în foc. Apoi îndreptân- 
du-se cătră câni, le strigă:

— De, ursule, la o parte și nu te mai 
cocăli. — Nu vedl, că ți-ai pârlit coda? 
Codâr lupule mai încolo!

Muma pădurii, cre4end că și cu acesta 
îi va merge tot cum i-p mers și cu celalalt 
flăcău, să dă pe lângă el cu brosca și-i dice:

— Porumbul am să ți-1 mănânc eu 
și tu vei mânca brosca!

— Ba porumbul l’oiă mânca eu, că 
eu l’am adus, și tu îți vei mânca brosca ta!

— Ia să-ți arăt eu dâră cum să frig 
porumbii! — și voia să-i smulgă frigarea 
din mână.

— Uite așa să frig! — lovindu-o cu 
frigarea peste ochi. Apoi le strigă la câni:

— Pe ea, cânii mei!
Nici nu le-a strigat bine și cânii au 

și înhflțat’o și târându-o la pământ, o în
tindeau de credeai, că acum acum o sfâr- 
tică în două.

— Lasă-mă, voinicul meu, că am voit 
să fac numai o glumă cu tine!

— Și eu nu fac alt-ceva cu tine, de
cât tot o glumă.

— Strigă-le cânilor să mă mai slă- 
bâscă, că stau să crep!

— De ai și crepa măcar, cânii, tot nu 
te vor lăsa pănă nu-mi vei spune unde e 
fratele meu, pe care l’ai omorît tu, dihaniă 
spurcată!

— Iți spun, numai să mă lase!
— Și unde este ?
— Este ascuns în copaciul cela scor- 

buros de colo!

Fiiul împăratului să duce la copaciul 
cel scorburos, unde în adevăr îl și află, dâr 
ou peptul desfăcut și fără inimă. El îi dice 
răstit:

— Unde ’ i-ai pus inima cățădnă, ce 
ești!

— I-am înghițit’o eu — răspunse ea.
— Ai înghițit’o tu? Acum arunc’» 

jos, dâcă vrâi să mai trăescl!
— O arunc! o arunc! numai cânii 

să mă mai slăbâscă, căci alt-cum nu pot!
— N’o slăbiți de loc cânilor, ci tot 

mai tare o strîngețl, că cățădna vrea să 
ne înșele și pe noi!

Muma pădurii, după ce vădii că nu e 
modru de scăpare, îi aruncă inima înghi
țită. Feciorul de împărat o ia, o spală bine- 
în apă vie și apă mortă și o așe4â în piep
tul frătuțului său cum a fost; apoi nete4esce- 
locul rănit c’o nuia de sânger și cu alta- 
de ânger și fratele său înviază de pare că 
de când e lumea n’a fost mort. El, când 
se deștâptă și vede pe fratele său, îi dice:;

— Alelei, fratele meu iubit! Ce a fost 
să mai pat eu și de astă-dață? Cum mi-a- 
fost mâncat spurcăciunea asta dilele mele,, 
așa să i-le mâncăm noi acum pe ale ei!
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din castelul Luxenbourg; s’a dus de aici 
în 30 Martie 1814 la insula Elba.

2. ) Ludovio al XVIII, regele Franciei 
și al Navarrei, s’a mutat aci în 3 Mai 
1814 din Anglia, s’a dus de aci în 19 Mar
tie 1815 la Gent.

3. ) Napoleon, împăratul franoes, s’a 
mutat aci la 20 Martie 1815 din Elba, s’a 
dus de aci la 3 Iulie 1815 pe insula St. 
Helena.

4. ) Ludovic XVIII, s’a mutat aci la 
18 Iulie 1815 din Gent, a murit sol în ca
stel la 16 Septemvre 1824.

E.) Carol X, regele Franoiei și al 
'Navarrei, s’a mutat aol în 17 Septemvre 
1824 din pavilonul „Marsan" ; s’a dus de 
aol la 29 Iulie 1830 în Scoția.

6. ) Poporul parisian, Insurgenții, s’au 
adunat aci în 29 Iulie 1830 de pe strade; 
•s’au dus de aci la ooupațiunea lor la 29 
August a. o.

7. ) Ludovic Filip I, regele Franoiei, 
s’a mutat aci la 29 August 1830 din pala
tul „Royal" ; s’a dus de aci la 24 Februar 
1848 în Anglia.

8. ) Poporul din Paris, luptători de 
baricsde au venit aol în 24 Februar 1848 
dela barioade ; s’au dus de aci în 20 Mar
tie 1848 la chiemarea lor.

9. ) Napoleon III, împăratul Franciei
din grația lui Dumnedeu și voința popo
rului frances, s’a mutat aol la 2 Decemvre 
1952 din palatul „Elysee" s’a mutat de 
aci....

Prin larma oea mare a oelor închiși 
în Paris 1b 1870 bătrânul portar fu împe- 
'deoat de a-șl fini însemnările ; el trebui 
să-și părăsescă asilul său plăcut și muri în 
curând după aceea.

Er’ castelul Tuilerile fu derimat de 
cătră revoluționarii „Comunardl" din 
Paris.

Marfă țerănăscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușoră dela —.— or. 
pănă la —.— or.

Marfă serbăscă, grea dela —.— or. 
pănă la —.— cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela —.— cr. pănă la —.— cr. transito 
ușoră dela —.— or. pănă la —.— cr.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 24 Martie n. 1896.

S ă in i n ț a m
- s g â

Prețul p®2
100 ehilogr.

dola | pftnâ

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

80
80
80
80
80
80

7.—
7.05
7.—
7.--
7.10

7.10
7.10
7.10
7.10
7.20

Semințe vechi 
orî nouă Boiul

x L co o
* ®-S w
o a

Prețul per 
100 chilgi’.

dola pnuu.

Sâcară 
Orz
Orz 
Orz
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bare

bănăț.
alții soia

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
79

6.40
4.80
5.25
6.—
6 30

6.45
5.—
5.90
7.—
6.65

Calendarul septerxxâxieî.
'.MARTIE. are 31 dile. GERMENAR.

ț>ilele CălendL Iul. v. Călend. Gregor.

Onraul
Produotsdiv.

dola ptună

Seni, de trif. Luțernă ungur. 31.- 37.-
LZ transilvană —,— —.—
X- bănățeni

roșiă
rafinat dupiu

28.- 30.—
Ol eu de rap.

g
Oleu de in 
Uns. de porc dola Posta 54'— 54.50

aj
ÎJ dela țeră

b£ Slănină sventată 45.50 46.—
afumată — .—

U3 
Q Seu —, - —.—
s Prune din Bosnia în buțî 13.- 13.25

din Serbia în saci 11.25 11.50
<D Lictar slavon nou 16.— 16.50
P. bănățenesc 14.50 15.—
3
o
m

P4

Nuci
Gogoși

n
Miere

i>
Ceară

din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută
galbină strecurată 
de Bosenau

Spirt brut —
îî Drojdiuțe de spirt —

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Toi, 
?in.

Sâm.

17 ț Florii. Alexa
18 S. p. C. Aep. Ier.
19 6 M. Hrisa și D.
20 S. uciși în munți
21 Păr. lacob
22 f Vinerea patim.
23 C. N. și 200 înv.

29
30
31

1
2
3
4

Florii. Ciril
Guido 
Fraugott
April. Hugo
Francisc 
Richard
Isidor

Târgul de rîmăiorl din Sfeinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

23 Martie de 16065 oapete, la 24—25 Martie 
au întrat —.— capete și au eșit 513, rămâ
nând la 26 Martie un număr de 15,552 capete.

Se notâză marfa: ungurlscă ve oh e, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— or. pănă la—.— cr., demijloo dela 

-46.— or. pănă la 47.— or. ușâră dela 
44.— or. pănă la 45.— or.

Și sculându-se în picidre, îșl scote pa- 
>șul și-o taie pe muma pădurii tot în bu

cățele. Pe urmă o aruncă pe foc, ca astfel 
să nu se mai alegă nici pulbere din ea.

*
Frații, după ce au nimicit pe muma 

pădurii, s’au reîntors împreună pănă la îm
păratul, care, când îi vădit, oredeai că-și 
ese din minți de bucuriă. Aici să ospătară 
cu toții o cli, două și feciorul de împărat 
îșl face pregătirile de a să înapoia cătră 
casa părintăscă, ca părinții lui să nu-1 aș
tepte atâta timp. El ese și fratele lui încă- T 
petrece pănă la un loc, unde văd o pasăre 
frumosă, pe care voiau s’o săgete. Fiiul bu- 
oătăresei întinde arcul și cum va fi umblat 
cu el, cum nu, ’i scapă săgâta și-l lovesce 
pe fratele său drept în piept, care și cade 
d’odată mort la pământ. Fiiul bucătăresei 
vădend greșâla, ce a făcut, atât s’a mâhnit, 
încât cade în paloșul său și mor unul ală
turea celuilalt.

Astfel de sfârșit au avut acești frați 
dubiți. Amândoi d’odată s’au născut și amân
doi tot-d’odată s’au sfârșit din lume.

(Din gura moșului Neculai Glieorghiță clin 
Satulung). 1). Dogariu.

B ursa de Bucureștii

din 2b Martie n. 1896.

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/o Apr - oct. 102.’/.
Renta amortisabilă .... 6°/o »> n J00.’/8

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/r> lan.—Iul. 99?/4
„ „ din 1893 5°/o i» n 99?/,,

1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct. 97,—
„ „ (Impr. de 32. ’/, mii. <u/n lan-lulie 83?/4
„ „ (Impr. de 50 mii. ±7o M n 86.-
„ „ (Imp. de274m 1890 n » îi 86. V,
„ „ (Imp. de45m. 1891 4'7, îi n 86.—
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% ♦» 86 —

Oblig, de Stat (Conv. rurale). 6“/n Mai- Nov. 101 5/f
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 284.-
Oblig, comunei Bucuresci 1883 5»/° lan.-lul. 96.'/,

„ „ ,. din 1884 5°/n Mai- Nov.
,, » n din 1888 5°/o iun.-Dec, —
., „ „ din 1890 Mai-Nov, 97.-

Scrisuri fonciare rurale . . . fiu/o lan.-lnlie 92 —
„ „ urbane Bucuresci 6°/o îl îl 100 ’/,
îî » H ?J 6°/o » >} 88 .’/,
,, „ n Iași • 5°/o îî n 81?/8

Oblig. Soc. de basalt artificial «%
V. N.

îî »

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1540.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 195.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 412.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 î> 425.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 325.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 214.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ „ 2 em. u. d. 0 100.
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei dOl —
„Bistrița** soc. p. f. hârtii 30 a/' 100G —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

20< *> N
20 08

SCOMPTURl:

Cursul! la feiarsa dina Vîena.

Banca naț. a Rom. 5°/n Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6"/o Petersburg . . 4*/27o
Casa de Depuneri 57, Berlin .... 3%
Londra .... 2>7.> Belgia .... 37o
V iena..................... 5% Elveția .... 3’/,%

Din 27 Martie 1896.
Renta ung. de aur 4% .
'Renta de oordne ung. 4% . . .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone. . .

121.85
98.85

123.75
101.25
121.50
96.60
96.50

Imprum. ung. cu premii .... 160.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 124.50
NapoleondorI................................... 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58.8772
London vista....................................120.50
Paris vista.................................. 47.77’/2
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.05
Note italiene.............................  . 43.70

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 27 Martie st. n. 1896

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
n Grâu mijlooiu . . 5 50

Grâu mai slab . . 5 —
Grâu mestecat . . 3 60

jj Sâoară frnmâsă . . 3 80
SScară mijlooiă . . 3 50
Orz frumos . . 3 —
Orz mijlociu . . . 2 80

î» Ovăs frumos . . . 2 50
SI Ovâs mijlociu . . — —
n Cucuruz .... 3 30
î î Mălaiu.................... 5 —
5 1 Mazăre.................... 6 —
H Linte.................... 8 —
5J Fasole.................... 5 50
51 Sămânță de in . . 8 —
)î Sămânță de cânepă 5 60
ÎJ Cartofi .... — 80
•I Măzăriohe .... —

1 kilă Carnea de vită . . — 41
St Carnea de poro . . — 48
Sî Carnea de berbece . — —

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
ÎS Său de vită topit . ; 32 —

Cursul leșurilor private
din 24 Martie 1896

enmp. vindo.
Basilica 6 80 7.20
Credit .... 202.- 203 —
Clary 40 fl. m, c. 58.50 59.50
Navig. pe Dunăre . 136.— 140.-
Insbruck .... 28.50 2 150
Krakau .... 26.25 27.—
Laibach .... 22.50 23.
Buda .... 64.— 63.25
Palfîy .... 60.75 61.75
Crucea roșie austr. 18.25 18.75

dto ung. . IL- 11.60
dto ital. . 11.75 12.50

Rudolf .... 25 25 26.25
Salm 69.50 70.50
Salzburg .... 27.- 28. -
St. Genois 71.50 72.50
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine 4'/,’/(, 100 m. c. 147.— 151.—

dto 4% 60 70.— 74.—
W aldstein 61.— 63.—
Serbescl 3”^ 34 25 34.75

dto de 10 franc! ,_ _ e__
Banca h. nng. 4°/n 124.- 125.—

Cursul pieței Brașpow.
Din 28 Martie 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.50 Vând. 9.52
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vând. 9.56
Galbeni Camp. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 1.27 Vând. 1.28
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. 59.05
Lire turcesol Cump. 10.70 Vând. 10 90
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Di», Aaspel Mure^âanen.

Redactor responsabil Grego^âss

Nrul 4245-1896.

Publîcațîune!
Conspectele asupra evaluărei și 

prescriere! chiriei de apă pro 1896 se 
află în biroul administrațiunei apa- 
ductului orășenesc din 26 Martie a. 
c. pănă la 3 Aprilie 1896 dela 8—11 
6re înainte de prâncj.

Reclamațiunile în contra acestei 
evaluări și prescrieri au de a-se aș
terne libere de timbru acestui ma
gistrat în decurs de 8 sfile, începând 
cu cjiua. în care s’a îmanuat libelut 
pentru solvirea chiriei de casă.

Reclamațiunile mai târcțiu așter
nute nu se primesc.

După espirarea terminului de re- 
clamațiune are de-a se solvi chiria 
apei pentru 1 și al 2-lea quartal 1896 
în decurs de 8 (țile, deorece în cas 
contrar încassarea ei se va dispuue 
pe cale de esecuțiune.

Brașov, 19 Martie 1896.
942,3—3 Magistratul orășenesc.

Nr. H5—1896.

PWCAflUNE
Sâmbătă în 2 Mai 1896 st. n. la 

10 ore a. m. se va ținea licitație în 
cancelaria oficiului economic al ora
șului pentru arendarea jerbei după lo
curile publice și anume:

1. După locul public în sus de 
fosta pdrtă a uliței negre.

2. După locul liber de dinjos de 
Casa de dat la tir (schiitzenhaus).

3. După locul din jos al străji.
4. După locul dinaintea Crim- 

nasiului român în Scheiu.
5. După locul dela Honterus.
6. După așa numitele locurile 

oratorului, din diferite părți ale ho
tarului Brașov.

Amatorii se fîă prevâcjuțî cu 2 fi. 
și cu suma ce vor voi se liciteze, de- 
drece arenda se plătesce înainte.

Condițiile arendărei cu tdte că 
în cțiua licitației se vor ceti, se pot 
vedea în orele de oficiu obicinuite 
la subscrisul oficiolat.

Brașov, 12 Martie 1896.
944,1-1 Oficiul economic orășenesc.

paiifă un tiî1Gr GU Praxă 
wjîp în afacerile unui

notariat cercual (comunal); se cere cu- 
noscința perfectă a lirnbei maghiare. 
Cei cualificațî pentru postul de no
tar sunt preferiți. Angajamentul de 
ocamdată lunar. A se adresa la no
tariatul cercul din Branul superior; 
(Felso Torcsvâr, Fogaras megye) u. p. 
TOrcsvâr.

Prima asociatiă de economii și ajutorare din Brașov.

Its

w

Subscrisa asociațiune jmBMesce;
ISepuiUCri dela membrii cu netto S°/o 9* depu

neri cu 4y.2 fără nici un scă4ământ, pentru daie.
Escosaiptezii Polițe comerciale cu 51/2%.
Acordeză împrumuturi pe polițe și hipotece 

interese culante.
Acordeză milSUTl pe hârtii de valdre, de tot

felul, losurl, monede etc. — Plata se pote efectua după 
cum va conveni debitorului.

9>escllide credite cu conto-curent sub con
diții forte culante.

cu

Brassoi Eiso Takarek
es

Onsegelyzo-Szhvetkezet
Wîlttail-W eîssgasse RTr. 4.

Prima asociația de economii și ajutorare din Brasov.
FONDATĂ 18 8 4.
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I Prima întreprindere românescă în Munții Apuseni. I e
Deposit mare de bere din Steinbruch,

prima caiitate Abrud.
Subscrisul are onărea a aduce la cunoscința publicului 

român din Munții Apuseni ca cu l-a jjlartie a. C. aill 
inlimtat în Abrnd

OT DIBOBIT MABI DI BIBI
dela renumita liereriă reg. din SteinlimcSs.

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

Rog onoratul public român din Munții Apuseni 
sprijinescă în acesta întreprindere întâia 6ră inițiată 
român.

Abrud în 14 Martie 1896. Cu fotă stima
LAOS .IlWOESCl!.
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„VICTORIA**, < întemeiată >
4 la 1887. >
/YYYYYYYYYY*

întenie ată 
] la 1887.

Institut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții fl. &OO.QOO. Fond de reservă 11. 90.000.
Depuneri H. 999.000. Circulația anuală 11. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ve ace 5°/0 interese fără privire la terminul de abcjicere.

Dare de venit după interese încă o solvesce insti
tutul separat.

După starea cassei, depuneri pănă la fi. 1000 se res- 
tituesc îndată la presentarea libelului fără abdioere.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,3-* Direcțiunea institutului.

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

Ateher nou Român de Pălării și Căciuli

VACILE MESOTA5
□trada Orfanilor OTr. 3. (Imperatnl Boman)

în 15 r a s v.__ ____________

clxjGl desolxis o 
Prăvălia Pălării §1 Sieluli, 

sub conducerea mea propria, asortând’o CU tote soiurile 
și fasonele de pălării de pîslă. mătase, Eilindre de pluș și 
Clacuri precum și S*ăiării de paie, după moda cea mai 
nouă și cu prețurile cele mai moderate.

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

Cu deosebire recomand binevoitdrei atențiuni a On. D-ni 
Preoți asortimentul meu bogat de

Pălării preoțești atât perose, cât și linse, 
precum și Căcâuiă (Vesurî) preoțești părose, bune și f ru
mba e, trimițendu-se prin poștă ori și unde.

Tot-odată recomand On. Public pentru ierna SO-
iurile de CâeiuSi, de Persian, Astrahan, Pluș și altele.

Primesc tot-odată ori-ce

B g p a i a t U 1 1
ce cad în specialitatea Pălăriilor și a Cilindrelor esecu- 
tându le prompt, bine și ieftin.

Rugându-mă de Ou. Public a mă sprijini cu prețuitele 
comande, asigurând, că îmi voiu da tătă silința de a satisface 
cu cea mai mare punctualitate, sunt

cu fotă stima:

VASÎLE MEȘOTA,
pălăriei*.

r^xxxxxxxxxxxxxxxx

^XXXXXXOCXXXSMSXK

Ai

SUFERINȚE DE STOIACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculu celă mai bunii și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loril precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulu și plăcutulu

55I>a% IRosa’s Lebe^s®Baisam“-
Acestil balsamă preparată ou îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitâre să dovedesce ca forte folosiotră în contra tuturora greufătiloru de mistuire câr- 
'cei de stomachd, lipsa de apetitii, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsamii acum unii singuri și dovedită inedi- 
camentft <le casă popornh.

Sticla, mare costă 1 £L, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facil pe fiecine atenta, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205— 3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

6»

are 
ori si> 
cautat.

«471

efect miraculos! Mu există alt mijloc de a prăpăd! 
ce i nsecte, de aceea îl laudă milione de cumpărători; și e forte 

Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“ 

iflQ do Wnilîll’P' în Bra?ovfi: La Domnii Ă L- et A- Hesshaimer, 
dlld HI lUllljdlO. Heinrich Zinz, Dimitrie Eremias nepoții, Emil Por,

Karl Irk, Franz Kelemen farmacist, Julius Muller, Carol Schuster farmacist, Teutsch 
i et Tartier, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Succesorul Anton Zeriff, JWws 
$ Hornung farmacist, Heinrich G. Obert. Ferdinand Jekelius farmacist, Victor Roth 

farmacist. Heinrich Wagner. Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
I Fritz Czekely, K. Zerbes. - în Făgăraș: La Domnii: Richard Glein farmacist, 

M. A. Grttser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Jacob Fleisig. — 
în Cohalm: La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.

#4

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

JDeposit-vil-uL prizicipal-iă. al-â. pxod.m.cetox-ixl-c.1 

Bn Fragner, 
Farmacia -Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

In Budapesta: la farmacia I. von Torbk.
Tote farmaciile din Brașovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

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

AJifia de casă universală de Praga 
fE’xa.g'ex frxxi^7-exsa,l-ZZaxi.ssa.l’loe) 

unii medicamenta sigurii și prin mii de scrisori de mulțăniire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.

Acest» se întrebuințeză cu 6uccesu sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloru cu ocasitnea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulu celă mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

in cutiore â 25 si 35 cr.
Fiți atenta!

De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga să imi- 
teză ^rte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutidi-.-le din me’aLă galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtia roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provădute cu marca făbricei 
de mai susă.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

ivi


