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-„->G-azeta“-iese în flecara ii,
Aîicnairieme pentru Anstro-Ungâtis: 
Pe un an 12 fi., pe șeae luni 

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

Pentru România si snăinăiaie:
Pe un an 40 frânai, po ș€oe 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

8e prenumera la t6td ofîcieie 
poștale din întru gi din afară 

și la dd. ooleotorL 
imanentul peatru Brasot 

administratiunoa, piața "oare. 
Târgul Inului Nr. 30 'J etașlu 
I.; pe un an 10 fl., pe șese 
ioni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în onsâ: 'Pa un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un eaempiar 5 cr. v. a 
sou 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiuhile sunt 

a se plăti înainte.

1896.

întâmplările septemâneî.
(R o v i s t îi).

Avut’am de trei-c|ecl de aci și 
noi Românii parte de omeni slugar
nici, cari nu s’au sfiit a se face co- 
doriște la toporul partidei unguresc! 
dela cârmă; avut’am mameluci de 
tot soiul, cari se credeau fericiți, că 
pot sluji unui ministru unguresc; vâ 
cjut’am în dietă în ceta celor aleși 
pe sprânceană și mireni și preoți, 
dâr numai acuma pentru întâiași-dată 
ni a fost dat s6 vedem îmbulzindu-se 
la 61a cu carne a deputaților stăpâ
ni rei și pe un demnitar mai înalt 
bisericesc, pe un vicar episcopesc 
român.

Acesta este vicarul Iosif Goldiș 
dela Oradea-mare. Și-ar fi pus și 
pinteni unguresc! decă n’ar fi călu
găr. Guvernul a pus ochii pe prea 
cuvioșia sa și l’a îmbiat cu depută
ția cercului C'eica, în locul voinico- 
sului „capelan** Silviu Rezei, care a 
căpătat pentru meritele sale mame- 
lucesci un os de ros, fiind numit ins
pector școlar regesc.

Drept mulțumire vicarul Goldiș 
într’o cuvântare, ce-a ținut’o la înalta 
poruncă în Ceica, a lăudat pe Un
gurii dela stăpânire de s’a dus ves
tea în t6tă țâra. Noi Românii am 
fost pănă acuma nisce orbi și hă
băuci, căci n’am vecjut și n’am sciut 
că .cel mai mare amic al neamului 
nostru și cel mai mare binefăcător 
al bisericei năstre a fost Koloman 
Tisza. Am fost așa de nemernici să 
nu cunoscem, că legile bisericescl 
aduse la îndemnul lui Tisza au fost 
aduse numai spre scăparea nostră! 
Vicarul Goldiș vre se ne deschidă 
acuma ochii; el, orbul orbilor lui 
Dujnne4eu!

Se. mergem numai cu Banffy, 
ne spune neprețuitul vicar al epis
copiei Aradului, căci atunci va fi 
bine de noi! Mei, der mare înțelept 
mai este d-1 Iosif Goldiș, când cu-o 
singură vorbă ne deschide perțile 
raiului unguresc. Poftiți și întrațl, 
cari voiți să ve mâncați legea și 

limba ca Țiganii bișerica ! Tare ni-e 
temă, însă,, ca d-1 Goldiș va rămâne: 
singur în paradisul unguresc, cu ru
șinea în spinare, ca s’a făcut o bibi a, 
contrarilor națiunei, și a bisericei 
n6stre! *

Intr’aceea oposiția maghiară se 
mișcă viu pretutindeni, pregăti ud u se 
pentru alegeri. Mai ales „partida. 
poporală*1 agităză în mod fanatic 
pentru a-șl câștiga partisanl. Nu pu
țină spaimă a cuprins pe cei dela 
foile clușiene când au aflat, că „par
tida poporală** și-a întins acțiunea 
și în Ardeal. „Ellenzek** spune, că 
conducătorii „partidei poporale** au 
intrat în înțelegere cu episcopia io- 
mano catolică dela Alba-Iulia și au 
hotărît, ca se stărue a câștiga și în 
Ardeal terem pentru „partida popo- 
rală“. Numita foiă impută lui Banffy, 
că el ar fi lucrat în folosul partidei 
catolice prin aceea, că a dat lo
zinca, ca toți’ câți nu țin cu el să 
fîă înfierați ca uuelte ale „partidei 
poporale**. Din t6te se vede, că cei 
dela cârma au mare frică do unel
tirile catolicilor din tabăra contelui 
Zichy și așa ni se pare, că de ce se 
tem nu o să scape.

*
Față cu esposiția milenară s’a 

recit mult însuflețirea Ungurilor. Fo
ile din Pesta se plâng, că de done 
săptămâni numărul celor, cari cer- 
cetăză exposiția, e de tot mic. Golul 
cel arată tdte paviliănele, corso. 
restaurațiile și cafenelele din expo- 
sițiă este înspăimântător. Iu 3cbimb 
însă cheltuelile, ce se fac (țdnic, 
iluminația etc. sunt aceleași ca 
mai înainte. „Csârdâs“-urile intonate 
de multele musicl răsună în pustiu. 
Acesta nu este tocmai dovadă, că 
lumea cultă europănă ar arde de 
nerăbdare se vadă minunile mile
nare. Speranțele mari, ce. și-le-au 
făcut șoviniștii, au început să scadă 
înfricoșat și cei ce s’au angagiat la 
întreprinderi coștisităre își văd cu 
ochii totala ruinare. Ca mâne vom 
vedă, că va sosi și „Krachul**, ce

Iau prevestit antis.emiții din Viena.
S’au încercat Ungurii să Invite 

pe Cehi se visiteze exposiția, der 
âceștia li au răspuns, că nu-s nici
decum dispuși să ' se îmbrățișeze 
acum cu asupritorii Slovacilor.

*
Totă pressa europenă vorbesce 

de vrițârea caletoriă a nionarcitului, nos
tru in România. Se c]jce, că meritul 
cel mai mare, că s’a făcut cu pu
tință aceită visită, este al ministru
lui de esteine conte Goluchowski. 
Alții cjm» că. regele Carol ar fi dat 
se se cundscâ la curtea din Viena, 
că nu va merge la deschiderea Por
ților de fier, decă nu va r rimi eontia 
visita împăiatului Francisc Iosif. „N. 
fr, Presse“ însă spune, că proiectul 
călătoriei împăratului Francisc Iosif 
în România a eșit din propria ini 
țiativă a monarchului nostru. încă 
la începutul lunei lui Maiii, când cu 
deschiderea exposiției milenare, îm
păratul se fi spus ministrului pleni 
potențiar al României, Ghica, că va 
face visită regelui Carol după serbă
rile dela Porțile de fier.

Regele Carol, plecând MârțI în 
șlreinătate pentru recreare, împreună 
cu regina, s’a oprit la Viena, unde 
a conferit cu contele Goluchowski. 
Organul acestuia a salutat forte cor
dial pe suveranii României, vorbind 
cu însuflețire de legăturile de ami
ciția, ce unesc ce'e două dinastii. 
Cum șe vede der se face tot.posibi
lul spre a s rînge legăturile monar- 
chiei nostre cu România. Tripla ali
anță ține mult a-șl asigura concur
sul regatului român pentru vremuri 
grele și întru atâta se arată acesta 
dorință de pretutindeni, încât acum 
și șoviniștii UDgurl au început se se 
împace cu gândul, că monarchul 
nostru,, care de mulțl ani n’a visitat, 
decât numai pe împăratul Germa
niei, face onorea acesta acum și re
gelui României. Rotr ânia cu armata 
și cu organisația ei de astăcjl jbcă 
dâr un rol însemnat în viitorele com- 
binațiunl.

Ga tote lucrurile pe lumea asta | 

înse, — prietenia acesta îșl are și 
partea ei umbrosă. Kossuthiștii dela 
„Eg.yetertâs** vor se trâcă peste ea, 
dicend, că ar fi o prostiă, ca Ro
mânii și Ungurii să 8e mai certe 
pentru fleacuri de politică internă, 
când esistența lor națională • pote fi 
amenințată de aceiași dușmani.

Noi înse cunoscem de-ocamdată 
numai un dușman, care ne amenință 
esistența națională, și acesta este 
tocmai dușmanul nostru dinăîntru, 
care 8e certă cu noi pentru politica 
internă.

OrI-ce s’ar întâmpla, der între 
împăratul Francisc Iosif și regele 
Carol, noi Românii din Transilvania 
și Ungaria nu ne vom clătina nici 
un moment în lupta năsțră contra 
încercărilor nebune, de-a face dm 
noi toți ieniceri maghiari. Nu vom 
curma certa dintre noi și Unguri 
pănă când nu ni-se va fi făcut drep
tate deplină și nu va fi delăturată 
primejdia, ce ne amenință din partea 
politicei dinăuntru unguresc!.

Trei serbări în Rodna ve.cbe. In dilele 
de 16 și 17 n. o. se vor tine în Rodna-veohiă 
următorele trei f-ărbărl: a) Adunarea ge
nerala a despărțământului XXI (Năsăud) 
al Asociațiun°i transilvane, b) Jubileul de 
80 ani al distinsului botanic și membru al 
Academiei române Florian Porcius, viee- 
căpitan distriotual emerit, c) Conferința 
anuală a preoțimei gr. cat. din vicariatul 
Rodnei. Atragem atențiunea publicului ro
mân asupra acestor sărbărl, cari nu au nu
mai însămnătate locală, ci putem fiide, ge
nerală, adecă sunt de interes pentru toți. 
Românii cărora le zace la inimă viăța cul-^. 
turală precum și prosperarea neamului lor-,.;. 
Pentru aceea este forte de dorit, ca la.y. 
amintitele festivități .ourat naționale roma- 
nesul să ia parte Românii,- într.u oât -.se 
pote din tdte ținuturile, mai. atesiîasă.-valea 
Someșului și Bârgăului în nuină- cât s-9,',7 
pote de mare, ca.așa de o parte să. se ri- 
dioe v.Jorea acelor sărbărl, de altă part-» 
să se dea uu impuls binefăoStor vieței cul
turale și sociale a Românilor grănițeri nă- 
săudenl.

FOILETONUL „(LAZ. TRANS.“

Ion pecurarul.
Ounosceam bine pe Ion păcurarul și 

nu l’oiti uita câte cjile-oifi trăi. Și nu-1 pot 
uita, că și de-1 uit câte-o vreme, er îmi 
vine în minte de câte-orl văd câte-un ade
vărat păcurar, car-’-i, după , cum colindă 
copiii la Crăc’un, de spun cum era Lariu- 
păcurarâu:

Cu brâu lit
Ințîiițălat
Cu fluerul ferecat,

Așa era și Ton păcurarul. Parcă amu-1 
văd-: om de mijloc, dăr gros, osos, peptos, 
spătos, cu grumadl ca la taur, piciorele ca 
la urs,' mâni grdse, cap mare și din ce era 
mare, mai mare-1 arăta părul cel lung și 
creț 'inelât și negru, — dăr negru ca pă
catul greu, slobodit pe spate la vale și pe 
lângă-urechi pe obraz în jos, de numai 
ochii, r nasul, gura, jumătate obrazele și 
barba se vedea din părul lui cel mare, pu
rurea uns cu unt de oi, că doră de aceea 
era păcurar.

- Pe îmbrăcăminte încă se cunoscea din
tre âlțl omeni de pe la noi, că âmbla — 
cum v’așl spune — cam ca pe la dealuri, 

nu ca la noi la șes. Ciorecii lui erau cu 
mult mai largi, ori doră mi-se p.ăreau 
largi unde-i erau grdse picidrele, .ori că 
■urn ’i-se păreau grose piciorele că ce i 
erau așa de largi ciorecii cei albi, cu- 
suțl unguresce, cu cusutura pe partea din 
afară a piciorului și pe cusutură cu postav 
venăt;. în o.pincl.avea pururea obiele de 
pănură năgră și, opinoile erau legate cu 
curele; cămașă purta scurtă și grosă, der 
bine grosă, țbpănă și cu un guleraș numai 
de un deget .de lat, mânecile cămeșii lui 
erau largi; numai la el am și apucat că
mașă cu mâneci largi la noi în sat. Mij ■ 
locul lui îl strângea o curea lată pănă sub
suori, plină de bumbi, rOte mici de cea
sornice stricate și câte și mai câte lucruri 
sclipiciose. Cureaua-i era în totă ună vre
mea nici nouă nici vechiă; mai mult de 
2—3 ani nu ținea o curea, apoi făcea din 
eâ traistă ori opinci și-și cumpăra alta., der 
nu o purta așa roșiă, cum o cumpăra, ci 
o ungea mai întâiu pe de tdte părțile cu 
unt pănă se negrea, apoi prindea a-o purta 
— vefli bine, după ce o umplea de scum- 
petu.rl sclipiciose.

■ Cureaua acesta era pentru Ion păcu
rarul aceea, ce-i lada pentru mirese, port- 
moneul pentru, negustor, jamantanul pen
tru! călător, bibliote.a pentru literat. Scurt: 

cureaua era pentru Ion păcurarul maga
zinul secret, unde nime nu avea voiă să 
caute, nime nu soia tot ce conținea, der 
nime nu a nici vădut doră pe Ion păcu
rarul fără ea. In curea, din dărăt, îșl ținea 
el banii cei mâ'i, ce i-o fi avut, și se dicea, 
că el avea mulțl bani; în curea, dinainte, 
ținea beșica cu banii cei mărunți, jascăul 
pururea tescuit de tăbac, amnarul, cremenea 
iasca și 2 pistole mari, cu butucul de 
aramă. ■ er în puiucul curelei avea teca cu 
cuțitul și cu furculița.

Fișiere avea pururea două: unul mare, 
altul mic, numit trișcă. Pipa nu avea loc 
în curea, aceea era ori în gură, oii — mai 
rar — după cap, cu țevea băgată între gu
lerul cămeșii și între piele. Suman purta 
scurt .și negru, pălărie negră, mare, cu 
marginile răsfrânte în sus. er în mâna 
dreptă purta o bâtă zdravănă de corn, 
lungă cât și pușca, ce o purta pe umărul 
stâng.

Așa âmbla Ion păcurarul la oi, așa 
întră și în sat din când în când, și așa 
mergea și la biserică, numai singur pușca 
nu o ducea cu sine când mergea la bise
rică de două-ori în an : în diua de PascI 
și în dina de Crăciun.

Când am prins a-1 cunosce era cam 
de 55-—60 de ani, der audisem despre el 

multe înainte de a-1 cuno.sce. A-1 cunosce 
am început cam prin anii 1857,. când mârr 
seiu mai întâiu cu tata la‘stână să dau- iii 
strungă. Cât dam oile ’ii.ytr.ungă, -nu mă 
puteam destul mira de șp.itele lui cele late 
și de grumadii lui cei groși; tata era nu
mai puiu pe Jângă el-, '^ra ca un miel pe 
lângă un berbece. Așa - era Ion păcurarul 
și așa-mi închipuesc, că a trebuit să fiă și 
Lariu-păeurariu, pe ca?e-l pomenesc copii în ■ 
colindl.

. Acum după ce-1 cundscețl, să vă spun : 
povestea lui, că dice, că toț omul are un' 
joc, o horă și o poveste. Povestea.lui mi-a 
spus’o tata și alțl omeni, dela noi, cari' 
au trăit cam de-odată cu el.

ț)ice. că el a fost copil de lele. De 
m cuț s’a tredit la noi în sat. De unde era? 
Cine i-a fost tată și mamă, -'înzădar l’ai 
fi întrebat, că nu ți-ar fi putut spune, oă 
n’avea de unde-țl spune, după ce ’nici el 
nu scia. Să tredise la noi și dela noi diceu 
oă este. Păn’a fost mai mic, a slujit,, dâr 
după ce s’a apucat liolteieș, s’a săturat de. 
slujit, trăia cum pute, dăr trăia, și cf'cea 
în fluier, cura învățase încă de miq, âm-’ 
blând la vite. Vara mai lucra pe la unul 
și pe la altul, când vrea mai trăia și de-a 
gata, că doră un sat de omeni pole ține. . 
pe un biet fecior sărac’și s'răin; păcurarii
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„Cuvântul hotărâtor*1.

Sub acest titlu publică cjia.ru] 
pedagogic „Neptanitok Lapja11, edat de 
ministerul ung. de culte, un articol, 
In care se ocupă cu cestiuDea „eres- 
eerez unitare naționale maghiar, o temă 
mult cântată în epavele maghiare. 
Va fi interesant mai ales pentru în
vățătorii noștri ca se vadă în ce mod 
serintit îșl gândesc cei dela putere 
maghiarisarea tuturor puterilor didactice 
din țeră și crescerea copiilor îu spirit 
maghiar.

Săptămâna adunărilor învățătorescl a 
trecut, măruță și impunătâre. Da pe buzele 
corpului tuvățătoreeo maghiar s’a audă ros- 
tindu-se ouveutul hotărîtor: ca crescerea să 
fiă unitară naționalătfi). învățător1! protes
tanți și cei israeliți se declarară pentru pre
facerea șeoleJor în școle de stat, catolicii 
pretinserăi o apropiere, și nu se putu audi 
nici o voce couturbătore, care în contra 
oresoerei naționale unitare, să se fi făout 
tălmaciul tendințelor divergente ale naționali
tăților.

Unitare și nutrite de soirit maghiar 
să fiă niauințele nostre, unitară să fiă na
țiunea nbst.ră.

Am trăit o miiă de ani; dec! avem 
dieptul de-a pretinde, ca în fine Ungarii se 
se prefacă în Maghiari d!) Să nu mai potă 
declara nimeni ou buze trădătdre de pa- 
triă, că el1 este numai un catolic său un 
protestant, oă este un Slovac, un Valah 
('Olâh)t (Ce recușinare la- online!' — R.)

In Maghiari să se prefacă Ungarii! 
A sosit tîmpulț unde Ungaria este,, și nu 
va fi 1

In tonul!acesta continuă autorul 
articolului scâa'bos, din care se pdte 
eeti nu numai tendința nebună de 
absUlută maghiansaie, ci și o ură 
turbată lață cu națiunile nemaghiare 
din Ungaria.

Acesta este nutrementwl y eda- 
gogic, ce se ofere, sub auspiciile gu
vernului kivețători’lor, cărora li e 
încredințată crescerea copiilor.

Corupțiune; și âemoralisare.
Etă ce iednă ne face cjiarnl ma

ghiar „ A 1 k o t m- ă> d y“ despre starea 
deplorabilă,, cave donanesce astăcji în 
Ungaria:

Am ejuus acolo, încât puterea se pire 
Busținâ numai cu- ajutorul eorupți'unei. Din 
săptămână î-n săptămână, din fl'i în fl> **jmig 
în, publicitate- oasurl, nari dovedesc-, eă aur 
totul’ » putred. £ putredâ politici* guver
nului; e putredă domnia majorității, guver
nul și administrația. Statul acesta sAmănă 
ou organismul omiilU'i muribund, în care 
bâla a dat naseere ia> vernil. Anostea sunt 

semnele distrugerei generale, cari se pot 
observa în corpul ce se sflă iu agouiă.

Eăte mirare, că nm ajuns la o astfel 
de stare? Dâr sângele acestui stat ți al 
acestei societăți l’au stricat în mod conse
cutiv, și i-au nimicit sufletul.

Cinstea și omenia au dispărut din 
viâța pol’tică. Jurământul l’au lipsit de ca
racter religios și în legile penale i-au fă
cut privilegii înșelătoriei.

Nu sm-țițl mirosul grețos al putregiu 
nei ? Unde este onțitnl, care se tae bubele 
acestea? Căci decă se mai lățtsce coiup- 
țiunea, trebue să murim. Națiunea, din care 
a perit religiositatea, moralitatea, onorea și 
adevărul, nu pote esista.

0 țerancâ româna în lupta pentru 
limbă.

Seim că frații noștri din Bucovina 
au de-a se lupta și ei în contra rutem- 
sărei și a germanisârei, tocmai așa cum 
ne luptăm noi aici în contra maghiarisă- 
rei. In acâstă luptă a lor a dat un minu
nat esemplu de curagiu și bărbăția teranca 
română Dpmnica a lui Leonti Ieremicine 
din IpoteștI, pe care gezeta „Deșteptaica0, 
dm Cernăuți cu drept cuveat o aduce ca 
pildă vrednică de urmat în ceea oe pri- 
vesce upt-> pentiu cre-cerea națională a 
oopnLr români. Etă ce istonsesce între 
altele „Deș' eptare»“ :

Leonti și Domnica au acuma doi bă
ieți și două copile. Băieții și-’i-au dat la 
școlă la Suceava, unde au ajuns pănă la 
clasa a patra. Acești părinți au înțeles 
adecă tare bine, că mai ales în diua de 
adl omul fără carte nu plătește nici o cepă 
friptă Ci se bucurau deră forte, când ve
deau, că acuma zidesc școlă frumosă și în 
IpoteștI și diceau: de amu ne vom da și 
copilele să învețe carte! Deră când școla 
din IpoteștI s’a deschis astă tomnă, bucu
ria li-s’a prefăcut în amărîciune, audind, 
că în școla aceea au se învețe numai ru- 
sesce. Din pricina asta Domnica și-a oprit 
copilițele dela școla din sat, și s’a hotărît 
să le trimită la școlă la Suceavă. Deră au- 
cjind dela alții, că în Suceava s’au pus tre- 
bile la cale așa, ca să nu fiă primiți copii 
din IpoteștI, Domnica la urmă și-a pus în 
gând se năimescă un învățător ca să-i în
vețe copilele — când de-odată se pome- 
nesce cu o comisiune în IpoteștI.

Acuma ține-, e, băiete, că Domnica 
întră în danțul comediei 1

In 29' Octomvre 1895 comisarii Zier
hofer și Koczynski dela Suceava s’au dus 
la IpoteștI ca să-i silescă pe omeni să-și 
trimită copiii la școlă, pentru-că toți Ipo- 
teștenii nu voiau să-și dee copiii la școlă, 
eră âmenii au fost ehiămațl înaintea co
misiei și înfricațl. Așa a pățit’o și Domnica 
lui Leonti Ieremiciuo, Intrebând’o comi
sarul Zierhofer de ce nu-șl trimite copilele 

la școlă, Domnica răspunde: „Noi Ipoteș- 
temi voim cu toții, ca limba învețămentului să 
ne fiă cea romândscă, și până nu va fi așa, 
nu vom trimite nici un copil la școlă1.

Răspunsul acesta îl scote pe Zierhofer 
din sărite. El începe a o sudui pe Dom
nica, a o batjocuri și a-i spune „că trebue 
să-și trimită copilele la școlă, eră de nu, 
va plăti 10 fi. pedăpsău.

Vrednica Domnică răspunde âră: „Eu 
nu cred, că legea cere să fim siliți a ne 
școli copiii într’o limbă, în care noi nu 
vrem; dâră dăcă-i așa, apoi mai bine me 
primesc să plătesc 10 fi., numai decă va pluti 
și iotă grămada !u

Acuma Zierhofer se restesce și mai 
tare la biata femee, flicându-i: „vei plăti 
20 fl.!u

Domnica nu se dă și răspunde âră: 
voiu plăti 20 fi., numai decă va plăti și 
totă grămada!“

— „Te-oiu închide !“ strigă Zierhofer. 
Domnica dise: „am să șed și închisă, domnule, 
deră dragile mele copile tot nu le-oiu trimite 
la ș“dlă rusCscăU

Acuma comisarii o iau pe Domnica 
de spate și o dau afară, ghiontind’o. Mân
când așa biata femeiă bătăi și batjocuri, 
ea striga în gura mare: „nu mă lăsațl să 
mă omore!" Vedea ea sermana, că-i sin
gură in școlă și încăpută pe mâna unor 
omeni, a căror purtare neomenosă nu pu
tea stîrni în trînsa decât frică și spaimă. 
Audind mulțimea de afară, că Domnica 
strigă, a vrut să între în șcdlă, deră la ușă 
sta un gendarm înarmat, care nu lăsa pe 
nime înlăuntru. La urmă Domnica, veden- 
du-se scăpată afară, a prins a striga fugind 
acasă: „nu întrațl nici unul, că acolo bat 
și batjocuresc!“

A urmat dintr’asta un proces mare 
Domnica a pirît pe comisul pentru bătaiă. 
Procesul a durat aprope un an de cjile și 
a trecut mai prin tote instanțele, toți ju
decătorii erau pe partea comisarilor și se 
siliau să-i scotă de sub pîră, ba înoă voiau 
să întdrcă pira în contra Domnichi și s’o 
pedepsescă pentru că ar fi cutezat se pî- 
rasnă nisoe omeni nevinovațî. Der Dom
nica nu s’a spăriat, ci a luptat cu bărbățiă 
er sfîrș-.tul a fost, că comisarii au rămas 
de rușine și la pertractarea din 7 Iulie n. 
c. Zierhofer a fost pedepsit să porte tote 
cheltuielele procesului.

Decă toți țeranii și țeranele române 
ar lupta cu atâta hotărîre și curaj pentru 
dreptul lor, de-a bună săraă străinii altfel 
ne-ar respecta și n’ar cuteza așa ușor se-șl 
bată joc de poporul român.

None turburări în Macedonia..
Fierbe și olocotesce în Turoia. Mai 

astă iârnă erau turburările din Armenia, 
decât-va timp sunt turburările de pe in
sula Creta și acu n este nonă isbuonira a 

tnrburărilor din Msoedonia, oe fac perl albi 
Sultanului și pașalelor lui și neliniștesc 
atât de mult pe politioii și pe diplomații, 
cart încurcă și descuroă treburile în Eu
ropa.

Pe noi ne interesâză mai de-aprope 
starea lucrurilor în Macedonia, căci aici se 
află în număr mare frați de ai noștri, Ro
mânii macedoneni, numiți și Cuțo-Vlacbl.

Astă iârnă erau bande bulgare, oarl 
năvăliră în Macedonia de Nord, acuma sunt 
bande grecesol, cari năvăleso în Macedonia 
de mâdă-fl(. E rivalitatea între Bulgari și 
Greoi, în nisuința lor de-a pune mâna pe 
Macedonia, care face ca bandele de răzvră
titori a le unora șl-a altora să se îutrâcă 
astfel între sine.

Bomânii din Macedonia firesoe n’au 
oausă de-a se înflăcăra nici pentru Greci, 
nici pentru Bulgari. Amândouă aceste po- 
p6re sunt dușmane Românilor și desvol- 
tării lor naționale.

Ce să facă aouma Românii macedo
neni ajunși între două foourl, după ce se 
mai văd părăsiți și de guvernul român, 
care în timpul din urmă le a dat atâtea 
semne, că nu este dispus a face nimio pen
tru înaintarea causei lor naționale, ba și 
din ce a făcut pănă acuma vrea să slă- 
bescă?

Cu cine să mârgă Arâmânii, când de 
nioăirl nu au nici un sprijin pentru n.’suin- 
țele lor de sine stătătore naționale? Cu 
Bulgarii nu pot merge, căc-I aoeștia tind 
la slavisare, ăr cu Grecii și mai puțin, căci 
din vech’me Grecii uneltesc pentru a su
gruma spiritul național în sînul Românilor 
din Macedonia în folosul Grecismului.

Este în totă întâmplarea fârte grea 
posiția Românilor macedoneul, căci miș
carea revoluționară condusă de bandele 
grecesc! se desfășură afli tocmai In ținutu
rile curat române din Macedonia.

„Independența Românău din Bucu- 
rescl vorbind de situația în Macedonia îșl 
esprimă speranța, că Românii din Mace
donia vor refusa și do astă dată a da aju
tor bandelor grecesc!, cum l’au retușat 
astă-iernă bandelor bulgare. Totuși nu 
pdte nega, că de astă-dată lucrurile stau 
mai rău.

Aici gazeta bucurescăuă amintesce 
cele petrecute în timpul din urmă privitor 
la raporturile guvernului român cu Româ
nii macedoneni, arătă cum aoest guvern a 
părăsit în mare parte oausa șeolelor aoes- 
tora și n’a făout nimic pentru independența 
lor bisericdscă, pe când Sârbii din Mace
donia, cari fac abia a cincea parte a Ro
mânilor, sunt în ajun a dobândi un epis
cop sârbesc în Macedonia.

„...In momentul" — flice „L. Ind. 
Roum." — când bandele revoluționare de 
tot soiul năvăleau în Macedonia, guvernul 
nostru a creflut, că este de lipsă a suprima 
oonsulatul din Monastir și de-a arăta ast-

dela turme și vințelerii viilor n’avean odihnă 
din pricina Iui; nici nu gândeai când le 
făcea câte-cr uefăcută; de ici lipsia un ber
bece, de colb' o mibră, din vila cutare pe
riau strugurii', de dincolo piersecife. Gu t,6tă 
gura insă nimeni nu cuteza să pună vina 
pe el, că orl-cum, der Ion păcurarul de ti- 
năr era osos și în dungi, — nu sera de 
glumă. Odată,, ci că l’a învinovățit un o-m, 
că el ar fi sciind de o junincă a lui, ce 
n’o află d!e două săptămâni și Ton păcu
rarul așa-i dete ©■ palmă, de rămase fără 
măsele pe partea aceea, câte flile a trăit.

Cam după doi ml de vieță de acâsta 
•și-a căpătat doi- ortaci, pe Holoboc și pe 
Horghia, și tustrei făceau mari uesdrevănii 
prin acest ținut. Tot laolaltă âmblau, tot 
armați, și omenii pentru cât bine-i în lume 
n’ar fi gremujdat ceva din gură în potriva 
lor, cei bogaț! se temeau, c‘i săraci nu 
voiau; eă dela cei săraci nu aveau ce fura, 
ba îf mai și o-menca, uuuia-i da de beut 
vin. or! vinars, pe altu 1 milniau eu un sac 
de- mălaju, pe altul cu o slănină, altul se 
treflia din chiar senin cu o berbință de 
brânză și cu alte luornil tvebir'neidse omu
lui sărac. Armenii și Jidanii le dau bău
tură p’așteptare păn’ la lăsarea de pită. 
Așa că bogății îșl puneau bine ce aveau, 
că de nu se trediau scărpinândn-se pe unde 
nu-i mânca.

Bătrânii satului, ca mai înțelepți, s’au 
sfătuit într’ascuns la primarul acasă,, cu 
ușile încuiate și fără zare de lumină, ca p« 

-—i a,n: ortaci ai lui

să-i dea în cătăniă. P’atuncI se prindeau 
cu funia și-i da satul cătane pe feciorii 
O'f ni și stricați, pe omenii nimânui. Pote 
că atunci a eșit horea:

Cătănia cui-i bună?
La feciorul fără mumă-; >
Cătănia cui-i dată?
La feciorul fără tată I

Și sfatul lor l’au făcut cunoscut nu
mai g" ofu'iui, care încă nu le pute lua hazna 
că ei n’aveau casă, nici moșiă, dec! nu-i 
putea sili sâ-i facă robotă. Și grolul mult 
s’a bucurat de sfatul lor cel înțelept, că 
n’avea se dea din feciorii de iobagi; cei 
bun! de lucru, dec! îi și cinsti cu un ciu
băr de viu.

Der acum veni greutatea. Vorba âluia-: 
cine s^ pună clopot pe mâță? Nime nu cu
teza sâ pună mâna pe cei trei ortaci și 
sâ-i lege și sâ-i dee la oste.. Ei par’că în
țelegeau planul bâtrânilor satului, ori dâră 
li-o fi spus vre-o ghiolbavă,. că se păziau 
mai avani ca pănă ’n tr’aceea. Nearmați 
nu mai âmblau și tot! le făceau cale.

Der se apropia timpul, când primarul 
trebuia sâ ducă la comitat trei feciori pen
tru dste și alțl feciori n’avea, decât pe Ion 
păcurarul pe Holoboc și pe Honghia, er 
acești trei erau pe tot locul și totuși ni- 
căirl. Acâsta era tomna târfliu, după cu
lesul viilor, eolea când fierbe vinul.

într’o nopte urîtă de tomnă erau cei 
trei ortaci așeflațl la un ciubăr de vin în 
casa vestitei văduve Anișea, care ședea sin
gură într’o casă mică cam la marginea sa

tului. Afară era întunerec ca ’n iad, ploua 
des, der îndesat, tina era mare pănă ’n ge
nunchi, vântul șuera, de gândeai, că un 
milion de gânsaci sunt adunați la un loc și 
dau năvală a-upra unui dușman. Cei trei 
ortaci beau must prdsptt și mâncau dintr’o 
gâscă grasă, ce-șl pierduse stăpânul și care 
li-o fripsese întrăgă întreguță Anișea, care 
încă ținea rost cu ei la mâncat T la beut.

De-odată aud nisce șopte pe la fe- 
restri. Era primarul satului cu o funie lungă 
și cei șese jurați înarmați cu furci de fer 
și alțl șese omeni de-ai curții, ce erau tri
miși de groful să dee năvală asupra hoților.

Cum audi Ion păcurarul pașii pe la 
ferestră, îndată stinse hopaițul, ce ardea 
pe cornul mesei, și cu o secure în mână 
se reped! la ușă: „Cine și-a urît flilele — 
să între înltuntru'!“

Atunci Holoboc, puf! cu un pistol pe 
ferestră afară. Ump'ătura pistolului nimeri 
pe primarul drept în umăr și — cară-te 
băiete! Cui nu-i e dragă vieța? Și cine 
se-șl pună mintea cu Ion păcurarul și cu 
ortacii lui? Uinplut’au grădinile primarul 
cu jurații satului și cu omenii grofului și 
lăsat’au aci funie, furci, topore, numai să 
nu- dee față cu cei trei ortaci. Din noptea 
aceea nime n’a mai vădut pe cei trei or
taci pe la noi prin sat. începuse a-i chiar 
uita. Vremea iobăgiei trecuse. Venise liber
tatea, der de ei nime nu audia nimic.

După vre-o flece aul dela întâmplarea 
asta numai prind omenii a vorbi, că Ion 

păcurarul erășl s’a ivit prin aretul nostru. 
Unii spuneau, că a întâlnit pe Honghia 
îmbrăcat ca plăieșii, alții spuneau că Ho
loboc a pușcat un porc sălbatic în lazul 
lui Țepeș și că l’ar fi vădut stând la un 
foc mare cu doi ortaci și frigând carne pe 
cărbuni, de mergea mirosul pănă cât colo. 
Un păcurar spunea omenilor, că în coliba 
lui dormiră toți trei două nopți după-olaltă.

Veni ierna, greul vieții pentru copiii 
de codru. Atunci se iviră în sat unul după 
unul: Mai întâiu Ion păcurarul, cu pușca 
pe umăr, cu pistolele după curea și cu bâta 
în mână. El trase ață la un vechiu cunos
cut al lui. Câteva dile mai târfliu veni 
Honghia și se așeflâ și el la un cunoscut 
sl lui, mai în urmă veni în sat Holoboc.

Honghia se însura, lua o văduvă și 
trăi ca om cinstit, dâr nime nu-1 vedea lu
crând. Dormia totă fliua, ori pipa, âr sera 
de-odată cu buhele eșia la largul. Avea 
însă tot ce-i trebuia. Slănini grase ca la 
el numai la groful mai vedeai, deși porc 
nu îngrășa în veci; haine avea tot bune, 
mălaia și grâu de ajuns; nime nu-1 vedea 
nici vendend, nici cumpărând bucate, avea 
rămăstuit ce-i trebuia din flilele lui cele 
bune, când era codru birău și irunfla sol- 
găbirău. Mai spuneau gurile rele, că are o 
mulțime de chei, care-i aduc cele- trebuia- 
ciose.

Holoboc încă se însura, trăi la Ciceu, 
ca păclitor la pădurile grofului. El încă nu 
lucra nimic, ci âmbla totă fliua cu- cea.

cjia.ru


Nr. 166—1896 ________ __  GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

fel o nepăsare față ou tot ce se petreoe în 
Macedonia.... Nu e dâr de. mirat, că cJîb- 
rele străin?, mai ales cele din Paris, vor
bind de bandele dela UojanI, Nevea'stt etc. 
tjio, oă aceste bande sunt compuse de Greci 
ți de „rioii lor aliațl: Cuțo-Vlahii“.

Pote că foile amintite au avut în gând 
aici apropierea între România și Grecia. 
Ori cum ar fi însS, e destul de trist, că 
acum, după atâtea jertfe materiale, ce le-a 
adus România pentru causa română din 
Macedonia, se vorbesoe de Românii maoe- 
donenl ca de un post părăsit, lăsat pradă 
Grecismului.

Noi în-6 sperăm, că frații noștri ma
cedoneni, cu tâte desamăgirile, nu vor uita 
în cele din urmă de marile îndatoriri oa le 
au față cu neamul lor și vor protesta con
tra uneltirilor greoescl, cum au protestat 
contra oelor bulgare.

SOIRILE O5LES.
— 27 Iulie,

Din causa unor piedeci tech- 
nice neprevăzute, ivite în tipografia nos
tra, numerul de aȚl, de Duminecă, nu-l 
putem scote, decât numai in formatul de 
jumătate.

— o—
MM. LL. Regele și Regina României 

au plecat Mierourea trecută din Sinaia în 
străinătate, la Ragaz. In Budapesta Suve
ranii români steteră numai o jumătate de 
6ră, luând dejunul în salonul gărei, și apoi 
plecară la Viena, unde se întreținură o cji 
întregă. Aci se arangiâ in onorea Mtj. Lor 
o serată îu ote'ul „Imperial", la care iuâ 
parte și ministrul de esterne, contele Golu- 
ohow.-ki. Alaltăerl părechea regală română 
pleca ia Zell am See, de unde va călători 
deadreptul la Ragaz.

—o—
Ministrul Parezei contra — Petofi. 

țharul „Nemzeti Ujtăg“ din Budapesta 
anunță un luoru, de care cț100, că trebue 
sâ se seaudaiiseze iutreg maghiarismul (ji- 
dovismul). Adecă ministrul de interne Desi- 
denu Perczel a nimicit hotărîrea comite
tului Ternavei mari, ca aceste să contribue 
1000 fl. la statua poetului maghiar Petofi, 
ce se va ridica în Sigili.ora. Se pote că 
chiar și Perczel s’a scârbit de servilismul 
Sașilor sighișorenl, cari au votat acea sumă 
și a nimicit amintita hotărîre a fariseilor, 
cari prin acâsta au voit să ofere Maghia
rilor o nouă dovodă de lingușire.

—o—
Antisemiții la putere. Se scrie din 

Viena că cunoscutul artist dela teatrul 
oui ții d-1 Sonenthal, serbând aniversarea de 
40 ani a întrărei sale in Burgteater, mino
ritatea liberală din consiliul comunal al 
Vienei a propus de-a i-se faoe cu acâs'ă 
ooasiune o distinoțiune onorifică. Propu
nerea acâsta a fost însă respinsă de ma
joritatea .antisemită a representauței comu
nale, pe cuvânt, oă Sonnenthal e Jidov. îm
păratul intr’aceea a conferit artistului or 
dinul Francisc Iosif cu cordna și l’a făcut 
nobil!

— o —

pușcă ’n spate și cu pipa ’n dinți. De-1 
întreba cineva, că din ce trăesce, că nime 
nu-l vede muncind, el răspundea ca un fi
losof: „Mănânc lemne !u

Ion păcurarul nu se însura; el vara 
era păcurar și ierna bucătar, der bucătar 
numai pe sâma lui; nime nu scia ce face 
el, ce drege, de unde-i vine, destul că avea 
tot-dâuna de tote ca o gazdă.

Amu toți trei ortacii-s morțl; pe Hon- 
ghia l’au pușcat într’o tomnă în vii, pe Ho- 
loboc Va spintecat o scrofă sălbatică, 'er 
Ion păcurarul a murit morte curată în casa 
lui, unde aflară bâta cea sdravănă, pușca 
cea cu două țevi, vre-o patru pistole tur
cesc!, traista cea împistrițită cu arămuri 
de multe feluri și cu bumbi mici și mari; 
dâr cureaua lui nu o aflară la el. Se dice, 
că o ghiolbană a lui din tinerețe îl căuta 
din când în când, aceea a pus mâna pe 
cureaua lui cea plină de Dumnedeu scie 
ce bunătăți.

Dâr în veci nu l’oiti uita și nu-l va 
uita nici satul, că, la turma unde era el, 
lupul nu venia, nici hoții nu se apropiau. 
Și eficeau bmenii: Dela hoți anevoiă furi!

Cum sta în strungă de mulgea oi cu 
tata, ep eu cum dam oile ’n strungă,, as
cultam la poveștile lui, pe unde a âmblat 
și cum a trăit, de când s’a zăvăstit din 
sat. Multe mai spunea, Domne, câte văduse 
și pățise în cei vre-o dece ani, cât a fost 
dus. Din vorbele lui se vedea, că el cu 
Honghia și cu Holob.oc trăise vieță pri-

Rfimasn! nnni Român. Riarul „Egye- 
t.ârtesu publică în numărul său de ieri ur- 
mâtorea scire: A produs în Lugoș mare 
sensațiă faot.il, că murind locuitorul român 
de acolo Nicolae Muntean, care a trăit în- 
trega sa viață în mod forte sărăoăcios, se 
descoperi că a lăsat după sine o avere 
considerabilă. Astfel comunităței bisericescl 
i-a testat 85 000 fl. er văduva lui va primi 
întregă viaț-a usufruotul dela 40.000 fl. Nu
mitul cjiar afirmă că văduva va ataca tes
tamentul decedatului.

Preoțimea croată contra guvernului 
ungar. Dela băile din Rohitșch, s? depe- 
șeză, că întrdga preoțime croată a Zagoriei 
se adună acolo în 4 e. și îritr’o ședință se
cretă hotărî a lua pos'ția contra guvernului 
uugar. Toți preoții făcură apoi o visită 
episoopului oroat Strossmayer, asigurându-1, 
oă into'.-deuna vor rămâne credincioși prin
cipiilor sale politice.

—o —
0 furtună grozavă ni-se scrie, că a 

bântuit Joia trecută, 6 August n., îu co
muna Șauaieu din comitatul Bihorului. 
Vântul a smuls din rădăcini pomi, nuci, 
copaol; a rupt porțile, a culcat la pământ 
gardurile și a descoperit casele. Două cruci 
de pe biserica romană, cum si oruoea de 
pe turnul bisericei rom«no-catolice au fost 
rupte. Apa a mânat fânul de pe câmp, âr 
vântul a răsturnat și încurcat crucile de 
grâu de pe întreg hotarul. Loouitorul un
gur Kocsmâros Istvân cu scția sa, mergând 
cu carul la câmp, au fost răsturnați de 
vent și răniți greu. De-altmintrelea ui-se 
scrie, că poporul român din aoea comună 
e forte brav și cQ multă atragere față cu 
causa națională.

—o—
Tniormentarea locoțeneiituliii-inareșal 

GMgorzy comandantul oorpului 12 de ar
mată din Ardeal, s’a săvârșit alaltăeri la 
4 6. d. a. în Sibiiu cu mare pompă. Con 
duetul l’au format tâte trupele din garni- 
sâna Sîbiiului, sub conducerea locotenentu- 
lui-mareșal baron Pach. Osămmtele dece
datului general fură depuse spte eternă 
odihnă în cimiterul orașului imediat lângă 
mormântul fostului comandat de corp, br. 
Szveteney. Uurmâ apoi defilarea trupelor, 
care ținu 3 șferturl de oră.

— o—
Escursiune sciențificîi. Joi a plecat 

în escursiune sciențifir’ă prin județele Gorj 
ș.i Mehedinți d. M. Vlădescu, profesor de 
boranică la facultatea de sciințe din Bucu- 
rescl, însoțit de 9 elevi ai săi.

—o —
Furtul de 71 mii lei întâmplat cjilele 

acestea la ministeriul finaneelor din Buou- 
rescl a făcut mare sensațiă, mai ales că du 
se găsea vinovatul. In fine s’a descoperit 
autorul furtului, el este funcționar Ia acel 
mmisteriu cu numele T. Petrescu. Hoția a 
corn s’o în cassieriă într’un moment, când 
nevădut trecând cassierui în odaia de ală
turi a luat pachetul de bani. El a fost ares
tat și transportat la Văcăresc!. E de 24 
de aii funcționar la acel ministeriu și s’a 
purtat până aouma corect.

—o—
Filoxera, țliarele de dincolo aduc 

soirea, că în viile renumite dela Odobesol 
(Moldova) a apărut filoxera. Decă nu se 
vor lua măsuri urgente, aceste frumose vii 
vor fi ou totul nimicite.

begă prin munți și văi, de frica cătuniei 
de-o parte și de groza iobăgiei, de altă 
parte. N’aș fi slujit domni — dicea ©1 — 
mai bine ași fi aprins tote satele din lume ; 
și nu m’așl fi lăsat prins cu funea să mă 
ducă cătană, mai bine mă lăsam să mă 
omore ca pe un gândac. De ce să fi slujit 
eu la domni, cu ce drept puteau ei cere 
dela mine să-i slujesc de pomană? De-ar 
fi fost toți omenii în firea mea, și-ar fi lu
crat grofii locurile și viile, și grofoile și-ar 
fi melițat cânepa cu mâna lor, nu cu bieții 
iobagi și cu muierile lor.

— Mă, că tare ai fost la cap! elicea 
tata.

— Tare, răspundea el, c’am fost co
pil de lele, copilul nimănui, n’aveam ce 
pierde, nici nu rîvneam la cele câștiguri 
mari; să am cu ce trăi'-de pe-o cR Pe az
Vara adunam să am cu ce eși din focuita 
de iernă, er primăvara, când da frunda, 
totă lumea era a mea. Eu sciu prin Mara
mureș și prin Moldova^.țfea și pe hotarul 
nostru. Rău n’am făcut la nime; apoi, că 
mai luam câte ceva dela cei bogațl, doră 
numai nu vrea Dumnedeu ca să mă las să 
mor de fome!

Așa povestea Ion păcurarul. Der acum 
nu mai spune nimic, e colo sub gliă. Der 
omenii povestesc multe adevărate și nea
devărate din năzdrevăniile lui și a soți
lor lui.

I. P. R.

Român distins. Colosala lucrare a 
căii ferite transiberieue, oare se continuă 
ou multă activitate, este încredințată de 
guvernul rus°sn direcțiunii unui eminent 
inginer, d-lui Simion Ursaohe, Român din 
Basarabia.

— O’
Un sat prefăcut în cenușă. Ni-se co

munică, că eri seră, cu ooasiunea veutului 
puternic, ce a bântuit și în părțile Brașo
vului, a isbuonit un foc mare în comuna 
Chichiș, din comitatul Trei-soaunelor, pre- 
făcând în cenușă aprope totă comuna.

—o —
Secerișul din acest an, după rapor

turile oficiose _Je ministeriului unguresc de 
agricultură, în genere nu se pote cjiae, că 
ar fi cu mult mai bun decât de mijloc, 
dâr față cu anul trecut tțotiișl e mai 
bun. Grânele, ce-i drept, sunt pe multe 
locuri mai slabe ca anul trecut, însă să- 

-oara, orzul și ovesul e mult mai bun, 
cuouruzul de-asemenea promite o rodă mai 
bogată oa anul trecut. Ce folos însă, că 
prețurile sunt slabe de minune.

—o—
Târgul de cereale din Bârlad. Noua 

recoltă de grâne n’are niol o oăutare în 
piața nostră, scrie „Paloda“. Speculanții 
oumpSră ou nisce prețuri de rîs marfa ce 
sosesce la obor. Nici o cerere dm Galați 
seu Brăila. Orzul se vinde cu 2,80 — 3 lei 
și grâul 4,50 — 5 lei hectolitrul. De câte-va 
săptămâni n’a plouat pe la noi (Moldova). 
Acâstă secetă amenință recolta păpușoilor, 
atât de frumosă pănă acum. Decă nu va 
ploua (j lele acestea, popușoii (cucuruzii; 
vor fi compromiși, suferind o scădere de 
aprope cinci-cjeol la sută.

— o —
Târgurile de săptămână din Clușiu 

sunt forte slab ceroetate în timpul de față, 
marfă puțină, prețU'-I miserabile. Grânele 
nouă fac concurență oelor vechi, se vinde 
maja metrică de grâu nou cu fl. 5.40— 
5.80; săoara nouă fl 4.20 — 4.50; cucuruzul 
(vechiu) fl. 4.20-4.25; ovăsul (vechiu) 
fl. 5.30—5.50. Intre porci bântue bolă în 
întreg tmutul Clușiului, din care oausă nici 
nu pote fi vorba de târg de porci.

—o—
Cutremur de pământ. In partea de 

mâcjă-tji a comutatului Torontal s'au în
tâmplat dela 27 iulie n. o. mai multe cu
tremure de pan ent mici, dâr fiind-că aces
tea s’au repetat pănă acum de atâtea-orl, 
intre poporațiune e mare temerea, că îu 
urmă ele se vor termina cu o mare neno
rocire. Marța trecută cutremurul a fost mai 
mare ca de obiceiu. In llanoea, de lângă 
Pauciova, cutremurul a cobont crucea din 
vârful turnului, crepându-se și zidurile 
acestuia. MercurI uoptea cutremurul s’a 
simțit la Beolchereeul mare.

— o —
Petrecere. Tinerimea română din Za^ 

rând invită la petrecerea cu joc, ce se va 
aiaugia U 9 August n. o. în hotelul „Gen- 
traiu din Brad. Venitul curat e destinat 
pentru sporînrea „fondului de ajutorare ai 
elevilor săraci dela gimnasiul gr. or. din 
Brad.“ intrarea: de personă 70 or., de fa
milia 1 fl. 40 cr. Buprasolvinie se vor chita 
pe cale cțiaristică.

— o —
Musica orășenescâ va concerta mân6 

Duminecă, în otelul „La pomul verde11. 
Dimie pusele programului variat și bogat 
amiutim urmetorele: „'Foi ți fruncleu, fan
tasii română de RisticI; „Ce dulce" me
lodia română de F. R; și „Hora Sinaii“.

Convocări: Adunarea gen a „Aso- 
ciațiunei transilvane pentru lit. rom. și 
cult. pop. rom.“ conform §-lor 14 și 21 
din stat. Asociaț. e convocată la Lugoș pe 
cjilele de 27 și 28 August n. — Adunarea 
gen. a leumunn mv. gr. or. din tractele 
protopresb, Timișora, Lipova, Bănat Gom- 
îpș și Belinț e convocată pe 8 (20) August 
în Fabrioui — Timișorei.— Adunarea desp. 
XXXIII (Ireiscaune) e convocată pe 12 
Aug. n. (31 Iulie v.) in Brețou — Adunarea 
reuniunei înv. gr. cat. din Archi Diacon, 
părților Sătmărene aparț. diecesei Oradane 
© convocată pe 10 August n. în Homorodul 
de mijloc.

— Adunarea desp. XXI. (Năseud') e 
convocată pe 16 August n. în Rodha 
vechiă. — Adunarea gen. a desp. X (Brad) 
e codvocată' pe 6 (18) Aug. la Gnștior.

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

AVIS.
Onorații Domni, can doresc a 

participa la adunarea generală a 
„ Associațiunei Transilvane11, convo
cată pe 27 și 28 August a. c. st. nou 
la Lugoș, se avisează:

1. Curn-că locuitorii români din 
Lugoș au pus lâ disposițiunea co
mitetului un numer considerabil de 

cuartire pe durata adunării. Acest# 
cuartire sunt gratuite.

2. Comitetul se va îngr'ji de a; 
reserva pentru cei ce doresc a locui 
în hotei și la hotelo odăi corespuu-- 
4et6re. Domnii cari reflecteză lalo-- 
cuințe în hotele au 8e le solvescă- 
singuri.

3. Tot! domnii, cari reflectezai 
la îngrijirea comitetului pentru în- 
cuartirarea lor, sunt rugați a so' 
adresa cel mult pănă în 20 August 
a. e. st. nou ia D 1 Dr. lacob Maiov 
medic în Lugoș, președintele secția- 
nei de încuartirare.

Lugoș în 6 August 1896.
Comitetul arangiatorr

scnu ultime;
Berlin, 7 August. Aci' s’a lățit 

soirea sensațională despre abeficerea 
cancelarului prinț Hohen'olie. Ca>urmă
tor al seu se amintesc contele Ha- 
pel și baronul MarscTvaill.

Zell am See, 7 August. Părechea 
regală română a sosit aci, însoțită 
de prințul și de princesa Luisa. 
Ospeții princiari făcură o escursiune1 
în ținuturile romantice din apro- 
piare.

Mehadia, 7 August. Aci s’au1 în
ceput a-se face deja pregătiri pentru 
primirea monarchului nostru, a re
gelui Carol și a regelui Alexandru',, 
cu ocasiunea deschiderei Porților de1 
fier: Spre actst scop se întocmesc 
30 de odăi. Regele român se va în
tâlni cu regele sârbesc la monait- 
chul nostru.

Toulon, 7 August.. Ieri au ple
cat spre insula Creta panțerata-fran-- 
cesă „Neptun1-1' și panțerata eDglesă 
„Hord^.

Paris, 7 August. „Agenției1 Ha
vas" i-se anunță din Petersburg, c,ăf 
Țarul și Țarina vor sosi în Francia 
la finea lunei Semptemvre.

O telegramă împrejurul luruei.-

Cu ocasiunea esoosiți’ei electrice -dini 
New-York, d-1 Gaudier, directorul' depozi
ției, trimise o telegramă cu destinețiunea 
de a îneunjura lumea, și care ?ra de ur
mătorul conținut: „Dumrmdeu oreâ como
rile uaturei. sciioța folosesc? puterea- elec-- 
tricitătei șpre gloria națiuniler șt. paoea 
lumei". Domnul Handler ședea la masă -cu 
Edison îd espusipă. Telegrama sâ espedâ 
la 8 ore 34 minute, trecând prin Chicago, 
Los Angles, Sau Francisco; de acolo prim 
Vancouver, Winnipeg, Montreal, Ganso, 
Londra unde ajunse după 4 minute; apoi 

•prin Lissabcna, Gibraltar, Malta, Alexan
dria, Suez, Bombay, Madras, Singapore. 
Shanghai, Nagasaki și Tokio, și după 50: 
minute ajunse erășl de unde a fost tre- 
misă, fiiud primită de .Ed'son. Acest».a- 
fost espedarea oea mai iute, ce vre odată 
s’a dat de telegrafele interuațiouale. Tele
grama a costat 152 dolari.

*
O siescoperire uimîtore cu> ajutorul! 

radelor lui Ronigen.
In anul 1886 fu închis pentru esees- 

o calfă de cofetar dm Hamburg din care 
causă el voia sâ se sinucidă printr’un glonț, 
de revolver. De atunci susținea, eă are nu- 
glonț în cap, care îi causeză dureri continue-

După împlin’rea pedepsei Iu- primit- 
într’un spit«l din Hamburg, unde îșl con
tinuă asigurarea oă ar avea „glonț în capu‘. 
La început să credea, că simulâză, mai târ- 
diu fu privit ca nebun ș1 tot-odară internat 
în cssa nebnniloi din Hamburg, de unde 
fu transportat în casa nebunilor dm. 
NietDben.

Aci petrecu din Octomvre 1'890 pănă» 
în Apribe 1895, când fu demis oa îndrep-- 
tat și capace de muncă, der și atunci nu
mai dună-ce făcu asigurări- in scris- și ver-- 
bale, că nu va mai ținea la ideia s’a fixă, 
și că îșl recunosce nebunia, deoreme nu, 
are nml un glonț în- cap, oea <_e este și 
imposibil, căci atunci ar fi trebuj-L să morâ.- 
Calfa pl?câ la Berlin se arata unui pro-- 
fesor de fisică., care îi și fotografa, capul cm 
ajutorul razelor lut Rbntgeu.

Resultatul iu, că glonțul să vede.a< 
forte bina/iu orbita ochiului dr-ept șj- astfel- 
să doyedi 'pe dephn, că a suferit 4-..aiA d.-e; 
înohisore în oaSa. ,ntbunilor-Măra -nici-un- 
mot-iv justificat. J

faot.il
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Convocare.
Reuniunea învățătorilor români gr. or. 

din districtul al X-lea Brașov, al Archi- 
diecfsei Transilvaniei îți va ține adunarea 
sa generală la ‘25, 26 și 27 August st. v. 
a. c. în comuna Poiana-Sărată, cu urmă- 
torea:

Programă-. Membrii reuniunei vor asista 
Duminecă în 25 August la 9 ore a. m. în 
corpore la serviciul divin împreunat cu in
vocarea Duchului sfânt și parastas în me
moria membrilor decedați ai reuniunei. Va 
urma apoi:

Ședința l-a, Duminecă 25 August la 
10 6>e a. m. lj Deschiderea ședinței prin 
presidiu. 2) Constatarea membrilor presențl.
3) Raportul general al comitetului despre 
activitatea sa în decursul anului 1895/96.
4) Raportul cassarului despre averea reu
niunei. 5) Raportul bibliotecarului. 6) Ale
gerea comisiunilor de revidare și scontrare.

Ședința a 11-a, Duminecă 25 August 
la 3 ore p. m. 7) „Espunerea unui mijloc 
important pentru promovarea mai cu suc
ces a intereselor generale învățătorescV, 
lucrată de v.-președintei•* reuniunei I. Dariu.

Ședința a III ay Luni 26 August la 
.9 ore a m. 8) Raportul special al comite
tului asupra ternii lucrate în despărțăminte : 
„Geografia comunei11, prelegere practică cu 
elevii anulu al II-lea de școlă. 9) „Iusem- 
nătatea ordinei în viața practică14, lecțiune 
practică de d-1 I. Dariu.

Ședința a IV-a, t-unl 26 August la 3 
tire p. m. 10) Raportul special al comite

Se caută
0 calfă si un învățăcel.i * *

care cundsce limbele patriei și are 
testimonii bune, SC UCCeptczâ în 
neguțători a de manufactură 
a subscrisului.

Oră știe (Szt’vsz-Văros), 1896. 
a-a. Gicor^c ASaciu.
<kxxxxxxxxxxxxxx&

roytă aparii tu!

B'l (I i s o ii4l» 
complet, care su p6te 
desface, cit casetă ele- 
gaiită plate pei tril us
cat, lnlrtie de copiat, 
cameră obscură, mu
șină do ropiut și iote 
utens ilu fotografiei.

Complet numai 6 fl. 
101 .4 - ti.

Nou inventatul aparat 
de fotografia 

„EI)ISON“ 
este C(1 mai sigur și ief
tin din sistemele pană 

neam i> ventate.
„EDISON“ ftmcționâză 
HSOfclf-nt. Orlși cine pâtft 
fotografa cu acest apa
rat fără a avi a cuc os

ci nțe fotografice.
Cu „Edison11 se pote lua 
fotografii la mon e t', 
p vtrite, poisajurl 
Indispensab i pentru Tn- 
lisil, Pictoil, amici ai 
nature! etc. Complect, eu 
esplicații l«*sne de în

țeles 6 fi.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Vienn l. Adlergasșe 12. 
Se trimite cu rambursă

tului asupra temei lucrate în despărțămiute : 
„Cari sunt pedecile la înaintarea învăță
mântului în șcbla poporală și cari sunt mij- 
locele pentru înlăturarea acelora ?u

Ședința a V-a Marți 27 August la 9 
ore a. m. 11) Prelegere practică din po- 
mărit, de membrul fundator I. Lupan. 
12) Raportele comisiunilor.

Ședința a VI a, Marți 27 August la 3 
ore p. m. 13) Stabilirea budgetului pro 
1896/97. 14) Propuneri de sine stătătore. 
151 Constituirea reuniunei pe un nou pe
riod.

Din ședința comitetului ceutral al reu
niunei ținută la 19 Aprilie v. 1896.

loan Popea, Nic. Bârsan m. p.
președ secretar I.

Literatură.
Iu folosul agronomilor și proprieta

rilor de vii, d 1 Emanuil ~Bavljulescu, învă
țător român gr. or. în Pesac a scos de 
sub tipar o mică cărticică întitulată: In
strucțiune în «Lcerea dărilor de beutnra, 
de consum și deienfjare pentru vio, bere, 
carne, zahar și soirtu.ose, tradus din ma
nualul german al lui Jakob Gatter, notar 
comunal. Un esemplar trimis ' casă prin 
postă costă 12 cr.

Cursul Ba bursa din Vîena»
Din 6. August 1896, 

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de oorbne ung. 4°/0 . . . 99.35

0 casă de
în Brașovul vechiu, strada lungă Nr. 117, 
W* se ailă de vendare ‘‘W 

o casă cu grădină.
Venerarea din mâna liberă. Ca- 

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

Giadina e bine lucrată.
Pentru informațiunl amănunțite 

a se adresa la D i I. SCHMID, Bra
șovul vechiu, strada luugă Nr. 75

Sz. 2675-1896.
szlgb.

Pâlyăzati hirdetnwny!
Fogaras vâvmegye Torcsvâri jârâshoz 

bekebelezett Szohodol, Torosvâr es Predeal 
kozșâgekbol allo Als6■ Torcsvâri korjegyzb- 
seg elnevezese aliat s Tdrcsvârt a koz- 
ponti epuletben valo szekhelylyel, lemon- 
dâs folytân uresedesbe jott korjegyzoi âllo- 
mâs betoltesâre ezennel pâlyâzat kiiratik.

Felhivatnak tehât mind azok kik ezen 
âvi 500 frt. penzbârfizetes, szabad lakâs 
68 frt. utazâsi 6s 20 frt. irodâi âtalânynyal 
a szabâly rendelet szerinti mellekjovede- 
lemmel âs az âllami anyakonyvek vezete- 
seert evi 60 fr. tisztelettdijjal javadalma-

[ti-pr. băii. fer. ung. în av.r 4'/2°/„ ■ 124.—
îtiipr. căii. fer. ung. în-argint4l/29/o 101,70
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. -122.— 
B -nuri rurale ungare 4°/0 . . • 97.30
B muri rurale oroate-slavone. . . 97.—
I nprum. ung. cu premii .... 153.—
Leșuri pentru reg. Tisei șiScgedin. 139.— 
Renta de hârtie austr.................. 101 65
Renta de argint austr.................. 101.65
Renta de aur austr....................... 123.45
Losurl din 1860 ...................... 145. */2
Acții de ale Băncei austru ungară. 975.— 
A ții de-aleBăncei ung. de credit. 386.— 
A-iții de-ale Băncei austr. de credit. 359.— 
Napoleon dori.................................. 9.50 ’/2
Mărci imperiale germane . . . 58.67
London vista ....... 119.65
Paris vista...................................... 47.55
Rente de corâne austr. 4n/0. . . 101.20
Note italiene......................... . 44.30

Cursul pseteî ISraș
Din 7 Augu-t 1896.

Camp. 
Cump. 
Câmp, 
Camp. 
Cump. 
Cump. 
Cump.

'o

B-.nonote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’ori 
Galbeni
Ruble rusescl
Mărci germane 
Lire turoescl
Scris. fono. Albina 5°/(

ov.

9.46 Vend. 9.48
9.42 Vend. 9.45
9.47 Vend. 9.50
5.55 Vend. 5.60

126.'/2 Vend. —.—
58.30 Vend.
10.60 Vend. —. —

100.75 Vend. 101.75

zott âllomâst elnyerni ohajtjâk, hogy az 
1883. evi I. t. cz. 6. §-âban kbriilirt kelleke- 
ket igazold okmânyokkal felszerelt pâlyâ- 
zati folyamodvânyaikat f. 6vi Augustus ho 
31. napjâig bezârolag annâl s inkâbb adjâk 
be mivel a kâsobben ârkezo kârvânyek fi- 
gyelembe vetettni nem fognak.

A magyar âllamhivatalos nyelven ki-

cC

g

$
rl Ajo

Din 7 August st. n 1896.
Prețursla cerealelor din piața Brașov.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl | cr.

1 H. L. Grâ. 1 cel mai frumos 5 70
M Grâu mijlooiu . . 5 50

J ’ Grâu mai «'ah 5 20
Gtâa mesteoat . . 2 80

11 Săca"ă frumâsă . . 3 20
Sânară mijlooiă . . 3 —

)» Orz frumos . . 3 —
1* Orz mijlociu . . . 2 80

Ovăs frnm s . . 2 50
n Ov6.-i mijlociu 2 40
jj Cucuruz .... 3 50
j j Mălaiu.................... 5 —
i j Mazăre.................... 5 -
j j Linte . . . • . 6 —
n Fasole................... 8 .—î
n Semență de iu . . 7 —
n Sămânță de cânepă . 8 —

Cartofi....................... 21! 80

1 kilă
Măzăriohe .... — i—
Carne de vită . . . — 45

1) Carne de porc . . . — 51
• 1 Carne de berbece . . — 32

100 kil. 88u de vită prospăț 21 -
JI Seu de vită topit 32 —

Proprietar : Dl** Aurel Mure^ianu. 
eliCtOr resuonsailil Sregariu îlSaiof.

viii a român nyelvnek alapos tudâsa okvet- 
lenul sziiksâges bs az okmâDyckkal igazo- 
lando.

A vâlasztâs megtartâs napja a kitii- 
zott hatârido betelte utân fog kituzetni.

Tbrosvârt, 1896 ăvi julius ho 31-4n.
U a* de a, 
szolgabirb.1039,2-3.

]

Beawmite iherme
de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 55°C. 
W* SnceiHitfli Sesîmulttai ia 1 Mai». "W
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydio-terapiă. — Rendez vi us internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiuni. — Climă favorabilă. — Situațiune 
scutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturi de 
băi — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiune 
electrică. — Musică propria. — Orfeu, (Teatru, Variete)

W e d i c h a- o ass â n I.
Cinisiiltiițiiiui în loto limbile Europene,

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de 
Orșova cu Năile dunărene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1895: 10,000.

Stațiune de cale ferată. ® ® ® = Poștă și Telegraf =

— Vom&ncl

1025,5 b 0
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O specialitate naturală npprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“.de Bodok, 
care după, experiențele făcute sau dovedit ca 0 apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: hl COIltUl'bari 
de Emstuiire maindiele stomacului, a rmScBd- 
Bor, a beșBcii asduBus și ale orgauelofi’ respira- 
lore etc,

. Bofvîz sie p^îȘrasil rang
care prin limpezită tea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid cai bunic natural—de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU îas BSrasovs strada Căldărariior Nr. 68, în*
Sihiisa, Siji’hișog-in și in B—Jfîisli5s la D-l I. B. EVIisselbachei 
sen.. în Osy: ia Segesvăry es târsai, în fîevala Balog Gyula, 
în OrcNtie: la Nemeth Jânos.

Cu tdtă stima:
Administraiiuhea isvorului

IVB A T B Ea W A?-

(comit. Hârornazek) ES O 41 O Bl. (Transilvania).

© □□ o qO O
□
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□
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fac de busunar,
®râ§‘inal ®J©5<Sîn remontoir «Se 'Genf 
cu mechanism de precisiune antimagnetic, acu
ma inventat și iu placâ de arâtător emailată.

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

Prețul unui orologiu 6 fl.
Potrivite SiWțasii’B de cu carabin de siguranță, fason sport

mărci sau panteră cu fi fl. .5^9 CF. Se dă la fiă-capA orologiu un toc 
gratis. Aceste orologe deja sunt introduse la cei mai mulțl amploiațl ai 
căilor ferate Austro-Ungare. S4 pot procura esclusiv prj.p. depoul central:

2-6 Alfred Făscher, Vieiri E Adlergasse 12.
CoiitKMcIele se f«e pi-in i-noaiburse (Bî.aeîmalame). .

%25e2%2580%259eMATILDA%25e2%2580%259c.de

