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Epistolă deschisă
cătră toți aceia, cari sunt provocați se 

nitJrgă la exposiția milenară din Budapesta.

întrebat din unele părți, ce 
se tacă: se urmeze provocărei de-a 
merge la mileniu ori să nu-i urmeze, 
am crecjut neapărat de lipsă a da 
pe acestă cale următorul răspuns 
pentru toți cei ce vor voi a-1 în
țelege :

Celor ce se plâng, că nu sciu 
ce se iacă, fiind-că până acum au 
stat bine cu acei notari și solgăbirei, 
cari îi provbcă și stăruesc din tbte 
puterile, ca să mbrgă la mileniu, 
amenințându-i, că de nu-i vor as
culta li-se va tăia și strica prietenia, 
— le aducem aminte fabula nevăs- 
tuicei cu economul: Un econom prin
zând adecă în șura sa o nevăstuică 
voia să o ombre. Nevăstuică însă se 
ruga c|icend: „Nu mă omorî, omule, 
că doră nu-ți fac nici un rău. Dim
potrivă, îți fac bine, căci prinZând, 
omorînd și mâncând șorecii, scapă 
neatinse bucatele tale“. — „Tu nu 
mânând șorecii, ca să mi fad mie 
bine“, răspunse economul, „ci îi mâ
nând ca să te hrănescl pe tine“. —

Nu vă sunt buni și pretinoși acei 
notari și solgăbirăi, ca să vă facă 
vbue bine, ci ca să se susțină și fo- 
losescă pe sine. Pe cât timp îi veți 
linguși, le veți face tbte voile, îi 
veți ospăta și nu veți merge la 
„Măriile lori nici-odată cu mâna 
golă, vor ti buni, prietinoși, vă vor 
lăsa chiar să asupriți pe conaționalii 
voștri, și, chiar de nu veți merge la 
Peșta, chiar de nu-i veți asculta, ei 
se vor feri de-a strica prietenia cu voi.

Eră celor ce pănă acum au stat 
rău cu notarul și solgăbirăul, și cred, 
că decă îi vor asculta și vor merge 
la' mileniu vor dobândi prietenia lor 
și va înceta tbtă ura și persecuțiu- 
nea, le aduc aminte vorba, pe care 
o cunosc și ei ca și mine: Lupul 
schimbă perul, der năravu-l ține1*.

Nu le credeți! Aduce-ți-vă a- 
minte, câte fâgădueli au făcut ei și 

ai lor înainte de-a ajunge la gu
vern : că vor împuțina dările, că vor 
ieftini sarea, vor cassa și alunga fi- 
nanții, vă vor lăsa să puneți și cul
tivați tăbac, că fișpanii — fiind ei 
mari proprietari — nu vor trage 
nici o plată, căsolgăbirăii nu vă vor 
mai cita la scaunele lor, ci ei înși-șl 
vor veni în satele vbstre cu căruțele 
lor — fiind-că mai toți au căruțe și 
încă cu câte patru cai, și acolo vă 
vor împăca și judeca, ca să nu mai 
pierdeți timpul cel scump de lucru, 
alergând și așteptând pe la ușile lor 
în vânt, în plbiă și furtună, și mai 
rar în vreme bună.

Ce s’a ales din tbte aceste pro
misiuni? S’a ales aceea, ce se va 
alege și din prietenia, ce vi-o pro
mit astăZl decă veți merge la Buda
pesta. Și adecă cum ? Pbte fi cine
va așa de găgăuț, ca să credă, că 
decă va merge la Pesta, solgăbirăul 
îl va scăpa be jucuțel, decă nu va 
fi făcut, ori, plătit prismele (holum- 
burile), ori dâcă nu va fi plătit da
rea de cătăniă, său va fi fost prins și 
judecat pentru prevaricațiune în pă
dure ? Nu cumva va fi amețit cine
va a crede, că decă va merge la 
Pesta, îi va scăpa notarul și solgă
birăul feciorul de cătăniă și alte de 
asemenea? Ați uitat bre vei ceea 
ce cu toții ați auZit din gurele ma
melor vbstre: că ^făgădașul înțeleptu
lui e bucuria nebunului?11

Eară decă rîvnesce care va la 
vre-o primăriă, jurățiă, inspectoriă, 
pădurăriă, ori alte slujbe de acest 
fel, cari atârnă dela bunăvoința sol- 
găbirăului, și nu dela meritele și vred
nicia omului, apoi eu cred, că va 
face mult mai cuminte, decă va pune 
de-ocamdată la o parte banii, ce ar 
fi se-i cheltuescă cu drumul pe la 
Budapesta.

Apoi se nu credă cineva, că 
drumul la Budapesta ar costa puțin. 
Pune mai întâiu 5 fi., cari se cer 
pentru dusul, adusul și ținutul două 
Zile acolo, alțl 5 fl., cari negreșit, 
că are se-i speseze pentru mâncare 

și pentru câte-un pahar de bere, ce 
trebue să-l ia omul după mâncările 
cele gătite negreșit cu carne de cal. 
Die cu carne de cal, pentru-că nu-șl 
pbte omul închipui, cum ar pută da 
cineva, cu câștig, mâncare pentru 
un floren în 2 Zile, când se scie, că 
carnea de vită costă în Budapesta 
70—90 cr. chilogramul.

Apoi sciut e, că exposiția nu e 
alt-ceva, decât un mare târg de țeră, 
unde în loc de șatre sunt palate, 
nu de zid ori marmoră, ci numai de 
scânduri spoite. In acestea se află 
tot felul de marfă: pipe de cele cu 
ciutură, săculețe de tabac de cele 
cu ciucuri, lungi cum veți fi văZut 
că portă feciorii de Ungur și încă 
cineva — cred că gâcițl cine. Apoi 
cuțite, — der nu cu teacă, cum pur
tau mai de mult tinerii noștri, — 
săbii, pistole cu 10—12 focuri. Cine 
văZend aceste minuni să nu se 
bage dator pentru a-și cumpăra un 
astfel de pistol? Cine să trecă prin 
Pesta și să nu-șl cumpere cel puțin 
o pipă frumosă de spumă cu țeve 
lungă, drept aducere aminte de dun
gile, ce le va fi văcjut tipărite pe 
spatele tatâne-seu de aceste țevi. Și 
cumpărend omul astfel de nimicuri, 
se pomenesce cu o cheltuâlă de 
10—20 fl., mai pune lângă ei alțl 
10 fl. cu dusul și costul, și etă 30 
fl. păpațl!

Ei, fraților, puneți acești bani 
la vre-o bancă ca ee vă aducă ceva 
și să-i aveți la îndemână, er când 
va fi alegerea de primar, jurat, pă
durar, decă tocmai rîvnițl la aceste 
slujbe, folosiți-vă de ei cum veți crede 
că e mai bine.

Nu me ascultați? — Veți fi cu 
două pagube: veți cheltui și la Pesta și 
va trebui să sacrificați și vre-un june 
ori vacă, decă nu chiar o părechiă 
de boi vrând a fi candidați de pri
mari, notari, jitari, pădurari etc. 
Der peste acestea unde puneți, vei, 
pe cari vor să vă ducă ca pe nisce 
păpuși de Viflaim, pierderea, ce-o 
va suferi economia vbstră în 5—6 

«Zile, cât are se țină călătoria vbstr; 
fără calcul, fără socotelă, numai d 
dragul seu frica notarului și solgi 
birăului?

Mai sunt unii, cari Zic-’ E 
n’am lipsă nici de notar, nici d 
solgăbirău, îmi plătesc darea la timp 
nu rîvnesc la averea seu nevast; 
altuia, sunt mulțămit cu ce am ș 
cu ce mi-a dat și, după muncă, îm 
va mai da Dumnezeu. Scurt: dec< 
ar face și ar lucra toți omenii c< 
mine, nu am ave lipsă nici de no 
tar, nici de solgăbirău, nici de dire 
gătorl, nici de judecători. Inse fiinc 
că mă tot întrebă și unul și altul 
chiar Măria Sa fîșpanul, când mt 
duc la esposițiă și de ce nu mă duc 
am să le fac pe voiă și să le îm
plinesc pofia.

Acestora, înainte de-a le pofti 
cale bună, le aducem aminte că d-nii 
primari, notari, solgăbirăi au forte 
multe pofte, pe cari ori cât ne-am 
strădui, nu le-om pută împlini tbte 
pănă-i lumea și vileagul. Decă 
vom fi așa de naivi și slăbănogi, ca 
aZi aă le facem plăcerea cu prea
mărirea mileniului, ne vom pomeni 
peste 3—4 luni, că ne vor provoca 
încă cu mai mare stăruință să le 
facem o altă plăcere, un „bagatel“ : 
să subscriem 2—3 acțiuni Ia împru
mutul de 10—20, ori 30 de milibne, 
ce are se se Iacă pentru acoperirea 
cheltuelilor cu esposițiă!

Cum adecă, să fiă bre Pesta 
mai cu minte și mai cu noroc ca 
Viena? Să fiă Ungurii mai mari 
meșteri în ale banilor, decât Nemții? 
— Eu nu cred. Dâcă exposiția dela 
Viena din 1873 a avut 13—14 mi
libne pagubă, măcar că Nbmțul legă 
creițarul cu șepte ațe, apoi Ungurii 
cei făloși nu cred să nu aibă cu 
exposiția lor din Pesta o pagubă 
cel puțin de 2—3 ori mai mare.

Am împlinit și acâstă poftă a 
„Măriilor lori, va urma îndată a 
treia și așa mai departe, încât la' 
urmă tot va trebui se ne stricăm 
„ prietenia1*.

FOILETONUL „UAZ. TRANS.

Văcărelul.
(POVESTE).

A fost odată ca nici odată, der de 
mult, tare de mult, — scițl — pe timpul 
când se băteau urșii ’n code și iepurii ’n 
corne: a fost un împărat, care avea trei 
feciori înalțl și subțirei, de credeai că sunt 
toți trași ca printr’un inel. împăratul era 
mai mult bătrân decât tînăr, și încă nu era 
hotărît, pe care dintre fii să-l lase de moș
tenitor în locul său. Deci într’o sără le <jise 
fiilor săi:

— Mergeți, dragii tatii, de vă culcați 
și apoi mâne dimineță îmi spuneți fiă-care 
ce-ațl visat peste nopte, căci eu pe acela 
care va visa un vis mai frumos, am să-l 
las de moștenitor în scaunul meu!

Feciorii s’au dus la culcare și fiă-care 
se cugeta, ce vis să spună că a visat. A 
doua di se scolă ei de dimineță și intrând 
la tatăl lor îi spune fiă-care visul, ce l’a 
avut.

— Eu am visat, clise cel mai mare, 
că îmi făcusem un palat numai de aur și 
mărgăritare, prin care ne preumblam amân
doi și vorbeam cu ce fel de podobe să 1 
mai împodobim !

— Tu ești de mine, dragul tatii! Tu 
ai să te faci un om bogat și harnic.

— Eu am visat, efise al doilea, oă in
trase dușmanii, să ne răpăscă țăra, și eu 
astfel îi loveam cu paloșul meu, încât că
deau câte trei și patru dintr’o lovitură, pănă 
i-am sdrobit pe toți!

— Și visul teu a fost frumos. Tu ai 
să te faci un mare vitez, decă vei trăi!

— Eu am visat, clise cel mai mic, 
care era năsdrăvan, că mă spălam cu apă 
rece. Mama îmi turna apa, er tu îmi țineai 
prosopul să mă șterg!

— Ah, câne spurcat, ce mi-ai fost! 
Tu credl să te faci mai mare decât mine, 
încât eu și mama ta să ne facem slugile 
tale. Numai una ca asta nu se va întâmpla, 
căci eu chiar astădl am să-ți răpun dilele! 
— Apoi le dete porunci servitorilor: — 

Luați-1 măi pe cânele acesta și-1 duceți în 
fundul pădurilor. Acolo îl omorîțl și ca 
semn să-mi aduceți inima lui!

Argații, când aud porunca împăratului, 
se aruncă repede ca lupii asupra feciorului 
și după ce-1 legă strună, îl duc în fundul pă
durilor, ca să-1 omore. Când ajung aici, le 
elice fiiul de împărat: „Da bine măi flăcăilor, 
ore înduravă-vețl voi să mă omorîțl pe mine 
un copil nevinovat, ca să împliniți porunca 
unui om, ce nu e în firea totă ? Nu vedeți 
voi, că tata n’are dogele tote? Mai bine 
dați-mi drumul să mă duc cât m’or duce 
ochii și de-oiu scăpa de fărele sălbatice, să 
scițl că îndărăt n’o să mai viu nici-odată. 
Dâr totuși, ca să-i împliniți și porunca lui, 
omorîțl cânele ăsta, ce s’a luat după noi, 
și-i duceți inima, spunând, că e inima 
mea11.

— Că bine dicl domnișorul meu, — 
adause un servitor, — mai bine vom omorî, 
un câne, decât un cm!

— Să omorîm cânele — diseră toți — 
și se-i luăm inima!

Ei așa au și făcut; au omorît cânele 

și i-au luat inima, er pe feciorul de împă
rat l’au lăsat să se ducă în soirea Dom
nului.

Servitorii, după ce au sosit acasă, i-au 
spus împăratului, că porunca i-au împlinit’o 
arătându-i inima cânelui. Tiranul de tată, 
credend că aceea e inima fiului său, se li
niști.

Fiiul de împărat se ia prin pădure și 
se duce 41 de vară pănă ’n sără fără să 
mai potă eși la lumină. In sfîrșit, după 
mult umblet, ese întru’n câmp întins, pe 
care se vedeau sate și orașe.

Tot umblând și tot întrebând nime- 
resce în sfîrșit în orașul împărătesc. Aici 
era ca împărat un om orb butuc. Tot ase
menea era și împărătăsa lui. Nisce cjîne 
blăstămate le scoseseră ochii la amândoi. 
Feciorul nostru voia cu tot prețul să ca
pete vr’o slujbă la curtea împărătâscă. Când 
ajunge la palatul împărătesc și voesce să 
între, îl opresce soldatul de pază, între- 
bându-1 că ce caută? EI îi spune, că do- 
resce să vorbescă cu împăratul și să-l roge, 
decă-i pote da vre-o slujbă cât de mică la

insertiun.il
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Exposiția s’a făcut fără a ne în- 
jba pe noi, fără sfatul și învoirea 
istră. Ungurii dela putere au făcut’o 
imai pentru ei și pentru propria 
r fală, cu cuget ca se arate lumei, 
t sunt ei de învețați, cât de meș- 
ri, cât de avuțî, cât de puternici 
că — prin urinare — avend nu- 

ai ei aceste însușiri, sunt în drept 
domni peste noi și a ne socoti 

imai ca material brut pentru îm- 
inirea nesăturatelor lor pofte și 
ntasii. Ei serbăză gloria și triumful 
r, der nu spun, că la aceste au 
uns și prin munca și vărsarea sân- 
slui nostru.

Multe ar mai fi de cj-is, dâr și 
ite-am scris pdte să le pară unora 
rea multe. V’ași $ice inse vouă ce- 
>r ce trăiți amestecați cu Sașii, 
a-i întrebați pe aceștia, cum au 
ățit cu nunta, ce-o făcură spre des- 
itarea celor din Pesta?

Aș mai $ice se întrebați pe cei 
e ve supără cu rugările și provocă- 
ile, de-a merge la exposițiă, pentru 
e nu fac asemenea cu Săcuii lor? 
Tu o fac, pentru-că punga acestora 
i cruță, er a nostra ar deșerta-o 
iăna ’n fund decă ar pute.

Acestea ar fi după părerea mea 
notivele, ce ar milita contra mer- 
jerei la mileniu. Cei ce vor sci corn- 
>ate aceste păreri, aceia ducă-se cu 
Dumnezeu și noi le vom striga în 
irmă cu mamele române: „Duce- 
ii-ve, duceți-ve! ducă-ve apa Nis- 
■rului!“

Brașov, 2 (14)., Aug. 1896.
Sentea.

Revistă politică.
întrevederi și visite de monarch!. 

Intregă pressa europenă se ocupă 
cu întrevederile și visitele din est an 
ale monarchilor diferitelor state eu
ropene. Astfel, după cum se scie, la 
serbarea deschiderei Porților de fier, 
în luna viitore, regele Carol al Ro
mâniei și Alexandru al Serbiei, înso
țiți de suitele lur, vor fi ăspeții mo- 
narchului nostru. Imediat după acestă 
serbare va face împerarul austriac 
o visită părechei regale române în 
Bucurescî și Sinaia, și cu ceva mai 
târziu va face tot aceeași visită și 
regele sârbesc Alexendru. Mai de
parte se fac mari pregătiri pentru 
primirea Țarului în Viena și Paris. 
Pănă acum însă nu este definitiv 
statorit, că la cari curți va mai face 
visite părechea imperială rusescă. 
In fine se vorbesce despre visită re
gelui Serbiei Alexandru în Ceiinje. 
Tuturor acestor visite și întrevederi 
li-se atribue mare însemnătate poli
tică, mai ales acum, când. Orientul 

fierbe și e vorbă despre convocarea 
unui congres european.

*
Voci revoluționare în Serbia. Co

mitetul central al radicalilor sârbi 
a ținut alaltăeri o ședință în .Bel
grad, sfătuindu-se asupra pașilor ce 
ar fi de a-se întreprinde din causă, 
că regele Alexandru n’a primit pe 
trimișii meetingului radical. (Qiarele 
radicale scriu într’un ton forte iritat 
și amenințător. „Dneimi List“ c|ice 
următărele: „Poporul este iritat, și 
decă nu’l vor molcomi, va erupe. 
Vai de acela, care ridică mâna sa 
contra poporului!“

*
Evenimentele din Turcia. „Agen

ția Reuter“ află, că negociările pu
terilor în privința chestiei cretane n’au 
isbutit pănă acum la vr’o propunere 
care să facă se se spere o soluțiune 
satisfăcetore. Rusia desaprobă cu 
energiă presiunile prea tari exerci
tate asupra Sultanului. Pănă acum 
nu s’a stabilit nici o înțelegere în
tre puteri asupra măsurilor de luat 
pentru a pune capet răscolei. Situa
ția este deci aceeași de mai multe 
săptămâni. Din Londra se depeșeză, 
că secretarul parlamentului d-1 Cur
zon declară, în privința afacerilor din 
Creta, că s’au făcut representațiuni 
seridse Greciei pentru a împedeca 
importul de arme în Creta. Se crede, 
că guvernul grecesc face tot ce-i 
este cu putință în acest scop, dâr 
iritația în Grecia este așa de mare, 
încât cu tote măsurile luate, coră
biile scapă urmăririlor. Creta sâmănă 
cu o magazie de iârbă de pușcă, pu 
tend se sară în aer în ori-ce mo
ment. Ideia blocării s’a emis cu cele 
mai bune intențiuni, der Eoglitera 
trebue se vac|.ă într’un viitor mai 
depărtat și se creeze o stare de lu
cruri stabilă. D-1 Curzon crede, că 
rescdla se va termina în curend și 
declară, că guvernul este dispus se 
esamineze cestiunea acordului cu 
celelalte puteri, pentru a garanta ese- 
cutarea resoluțiunilor stipulate între 
Părtă și Creteui.

SmOILE OiLEL
— 3 [In] August.

Vandalismele dela Oradea-mare îna
intea tribunalului. Soim, că la Oradea- 
mare s’au întâmplat acum trei ani mari 
vandalisms și sălbătăcii. Preotul renegat 
Pituk Băla a tipărit o carte plină de min
ciuni nerușinate, în care învinovăția pe I. 
P. S. Sa episoopul român gr. cat. Mihail 
Pavel, „că valahiseză cu forța“ și că ur- 
zesoe printre credincioșii din diecesa sa 
„mari uneltiri daco-romaniste“ eto. Cetele 
sălbatice de pe stradă, sumuțate de câțî-va 

gazetari șoviniștl jidano-maghiarl și alțl 
soți ai lor, au mers în urma acesta la re- 
sidența episoopului român și între strigăte 
sălbatice de „abzugH și „Jos cu trădătorul 
de patriă“ au sdrobit cu petrii ferestrile 
dela residență; de-asemenea au sdrobit fe
restrile seminarului și ale mai multor frun
tași români din Orade, oausându-le o pa
gubă de 15—20000 fi. S’a făout înoă de-a- 
tunol arătare la proourorul, der s’a tot tră- 
gănat lucrul, așa că abia Mercurea trecută, 
în 12 August, s’a înoeput pertractarea pro- 
oesului intentat contra sălbatioilor răsvră- 
titorl. Pe banca aousaților sunt vre-o 35 
de Unguri și Jidani, mulțl din ei gazetari. 
In (jiua întâia au fost ascultați mai mulțl 
dintre Românii păgubiți. Intre aceștia și 
faimosul canonic Lauran și soțul său Gol- 
dis Jânos, vicar episcopesc și deputat cu 
pinteni, cari ambii, după cum vedem din 
foile unguresol, au fasionat într’un mod 
laș și șovăitor, deolarând, oă ei nu pof
tesc să se pedepsăsoă vinovății etc. Joi s’au 
continuat ascultările martorilor. Procesul 
pote abia astăcțl, Sâmbătă, se va fi termi
nat. Judecata nu o cunosoem pănă acum, 
dâr după oum se vede din tote semnele, 
bătăușii jidano-maghiarl vor scăpa ușor.

— o—
Celor păgubiți de grindină le atra

gem atențiunea, ca fără întârcjiare să pre
tindă dela primăria comunală a faoe ară
tare despre pagubele suferite și a cere, pe 
basa acesta, a li-se ușura darea depăment de 
pe acest an în măsura pagubelor, oe au în
durat. Primăria e datâre a-o face acesta 
sub grea răspundere. Păgubiții trebue însă 
să se intereze de causă, ca nu oum-va să 
pârdă și acest favor din negligența, nepri- 
oeperea, ori chiar din răua voință a auto
rităților comunale.

—o—
Mari incendii în România. Săptămâna 

treoută au fost două foourl mari în orașele 
DrăgășanI și Alexandria din România. Pa
gubele prioinuite de teribilul inoendiu din 
orășelul DrăgășanI se urcă la oolosala su
mă de aprâpe un milion de lei. Numai 
mărfurile prefăoute în oenușă ating suma 
de 600.000 lei. Dintre edificii au ars trei 
oase dimpreună cu primăria, din oare nu 
s’a putut scăpa decât arohiva. Cu privire la 
incendiul din Alexandria se anunță, oă fo
cul^ care a început la orele 2 cfiua, a fost 
looalisat- abia a doua dimineța. Au ars 
127 case de ale locuitorilor țăran? mărgi
nași. Flăcările au mai oonsumat o mulțime 
de cai și vite mărunte, preoum și o insăm- 
nată cantitate de grâu și porumb. Pagubele 
se uroă la aproximativ 300.000 lei.

—o—
Călduri îugrozitore. Din tâte părțile 

soseso scirl despre oăldurile teribile din di- 
lele trecute. NicăirI înse oăldurile nu au 
cășunat atâte nenorociri ca în New-York, 
capitala Statelor unite din America nor
dică, unde dela 11—13 c. au murit în ur
ma arsurilor de sâre 173 persone.

Monsignore Taliani, noul nunoiu pa
pal în Viena, a sosit în oapitala Austriei 
pentru de a-șl ooupa noul post. Se cpce> 
că e un bărbat fârte de spirit, și vorbesce 
bine limba germană. îndată după sosirea 
sa în Viena Taliani a făcut visită contelui 
Goluohowski, ministru de esterne austriac. 
Se asigură, că înainte de plecarea sa din 
Roma, noul nunoiu papal a primit invia- 
țiunl amănunțite dala Papa și dela seore- 
tarul papal asupra acțiunei diplomatics și 
religiose, pe care va trebui s’o urmeze și 
desvolte în Austro-Ungaria.

—o—
Leac în contra peștiienței (ciumei). 

Un școlar al renumitului Pasteur, ou nu
mele Yersin, a descoperit un leac contra 
pestilenței, seu a oiumei. Yersin se află de 
present în China, și despre descoperirea 
acesta a încunosciințat consulul franoes din 
Canton academia medioinală din Paris.

— o—
Pentru elevii de meserii». La comi

tetul „Asociațiunei pentru sprijinirea învă
țăceilor și sodalilor rom. din Brașov“ sunt 
vacante câte-va ajutore pentru elevii de 
meserii, cari se află în Brașov. Doritorii de 
a se împărtăși de aceste ajutore, să-și aș- 
ternă petițiile, cu documentele lor la pre
ședintele societății d. N. P. Petrescu, pănă 
la sfîrșitul lunei August st n.

— o—
Convocări: Adunarea gen. a „Aso

ciațiunei transilvane pentru lit. rom. și 
oult. pop. rom.“ oonform §-lor 14 și 21 
din stat. Asooiaț. e oonvocată la Lugoș pe 
cjilele de 27 și 28 August n. — Adunarea 
gen. a reuniunii înv. gr. or. din tractele 
protopresb, Timișâra, Lipova, Bănat Com- 
loș și Belinț e oonvooată pe 8 (20) August 
în Fabrioulj—Timișorei. — Adunarea gen. 
a desp. X (Brad) e oonvooată pe 6 (18) Aug. 
la Criștior.

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

— o—
Musica orășeuâscă va conoerta Dumi

necă în 16 n. o, la otelul „Pomul verde“ 
ou următorul program : 1) Aug., marș fes
tiv de RisticI; 2) Rienzi uvertură de R. 
Wagner; 3) Ein Sommerabend, vals de 
Waldteufel; 4) Introduoere ia aotul III din 
opereta „Das Heimchen am Herd“ de 
Goldmark (nou) ; 5) Foi și frunte, fant. de 
RisticI; 6) Carneval russe, de Ciardi cân
tată pe flaută de d-1 Ploss; 7) Das Jahr în 
Tonen de I. F. Wagner ; 8) Valurile Du
nărei, de IvanovicI; 9) Barataria, marș de 
Sullivan. Inoeputul la ore săra. Intrarea 
30 or.

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

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai

curtea sa. Soldatul îi răspunde, ca să-și 
caute de cale, căci împăratul n’are lipsă 
de nici un servitor, avend și așa prea mulțl. 
Feciorul, când primi acest răspuns, s’a dus 
p’aci încolo plin de mâhnire. împăratul din 
întemplere audise pe soldatul c’a vorbit cu 
cine-va, și-l întrâbă, că cine a fost acela 
cu care a stat de vorbă. Soldatul i-a răs
puns :

— A fost un flăcăiaș, care-mi spunea, 
că ar cere dela înălțatul împărat să-l pună 
în vr’o slujbă la curte, și eu, sciind că 
n’avețl lipșă de el, i-am spus să-și caute 
de drum.

— Cum n’ai sciut când vecjl bine, că 
n’avem văcar la vacă ? Strigă-1 iute îndă- 
răpt!

Soldatul i-a dat un chiot, și flăoăiașul 
care nu se depărtase tare, aucjindu-l, s’a 
întors înapoi. El a întors la împăratul și 
învoindu-se a rămas aici ca văcar. împă
ratul i-a spus de acuma pe unde are să 
umble cu vacile și pe unde să nu umble, 
făgăduindu-i, că de se va purta bine, îl va 
țină mai mulțl ani la curtea sa. El îi dise: 

Cu vacile să nu îndrăsnescl a merge spre 
medă-cji, căci e hotarul zînelor, cari mi-au 
răpit ochii mei și pe-ai împărătesei, și de 
te vor prinde și pe tine p’acolo, să scii 
bine că acasă nu te mai întorci. Spre ră
sărit încă să nu te duci, căci acolo e ho
tarul lupilor. Sj/re apus ârășl nu, căci acolo 
e hotarul urșilor, dâr spre mecjă-nâpte poți 
merge cât îți place, căci pe acolo peste 
tot e tot hotarul meu!

— îmi pare bine, înălțate împărate, 
că-mi spui mai dinainte de ce am să mă 
feresc. Eu încă mă voiu purta așa, ca să-ți 
placă de mine. Der te rog, ca în t<5te di- 
lele să mi-se dea de merinde numai aceea 
ce-țl voiu cere eu, căci eu nu sunt învățat 
să mănânc ori și ce.

— Doră tu nu vei fi vr’un fecior de 
împărat, măi, de ceri de acuma ce fel de 
mâncări să ți-se dea?

— Și aceea să pote înălțate împărate ! 
Nu scii, că Dumnezeu are mai multe soări? 
Pe una te înalță și pe alta te pogoră. Și 
înălțatul împărat era odată sdravăn și să
nătos și acum este orb. Tot asemenea s’a 

putut întâmpla și cu mine. Și eu eram 
odată domnișor de cei aleși și astădl sunt 
slugă după vaci.

împăratului i-a plăcut tare de răspun
sul acesta al flăcăiașului. El fără de a-l 
mai ispiti a dat poruncă bucătarilor,. ca 
să-l întrebe pe văcărelul în tdtă săra, ce 
merinde are să le ceră pe a doua di, și, 
decă nu o vor împlini să scie, că va fi vai 
și amar de ei.

Văcărelul s’a îngrijit de cu vreme de 
un biciu bun și un băț țâpăn. S’a îngrijit 
și de un fluer, cu care să cânte când va 
fi de lipsă. După oe le-a avut tote, s’a dus 
la buoătăriă de li-a spus bucătarilor că pe 
a doua di să-i pună de merinde o găină 
friptă, o pane albă și o ploscă cu vin 
vechiu.

A doua di văcărelul se soolă de di- 
minâță, îșl ia traista cu merindea și sco
țând vacile din obor, se duce cu ele de-a 
dreptul în hotarele zînelor, unde le îndrep- 
teză în grâne. Vacile mâncau, dâr mai mult 
stricau, căci ele alegeau numai fruntea 
grâului.

Cam colea pe la amâdl se vede ve
nind fata cea mai mică a zînei, turbată de 
măniosă. Ea îi dice văcărelului:

— Cum de ai cutezat tu măi, să-ți 
aduci aici vacile tale? Ore n’ai sciut tu, 
că eu pentru cutezanța ta, am să-ți retez 
capul cu paloșul acesta?

— N’am sciut, zînă frumosă, de una 
ca acâsta. Dâr te rog nu fii și tu atâta de 
măniosă, ci fii mai drăgostosă! lan mai 
bine caută spre cea traistă și vecjl, că am 
în ea o pâne albă, o găină friptă și o 
ploscă de vin. Poftesce de te ospătâză mai 
întâiu, apoi după ce vei mânca și bea mă 
poți și tăia!

Fata zînei, când se uită la traistă și 
o vede plină îndesată, capătă poftă de 
mâncare și se așâdă jos și nici că se scolă 
pănă nu sventă și mâncarea din traistă și 
vinul din ploscă. Când să se soole, nu mai 
pote, oăol vinul fiind tare, o trântesce la 
pământ. Atunci văcărelul îșl scote paloșul 
și-i reteză el capul. Pe urmă pomesce va
cile cătră casă, căci mult pănă sera nu mai 
era și vacile erau așa de tare înoărcate de 
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în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la 4h

Literatură.
Dicționar universal al limbei române, 

apărut în Institutul de editură Ralian și 
Ignat Samitca din Craiova, e prima operă 
românescă de felul acesta, menită a aduce 
mari servicii pentru cunoscerea mai apro
funda a limbei și pentru vulgarisarea cul- 
turei elementare. Autorul ei d-1 Lazăr Șăi- 
neanu, doctor în litere, laureat al Univer
sității și al Academiei Române, profesor 
la școla normală superioră din BucurescI, 
a voit să pună la disposițiunea publicului 
un repertoriu de noțiunile generale pri- 
vitore la limbă, la biografia, geografia și 
istoria națională, — materii, cari figurâză 
pentru intâia-dră într’o carte românâscă 
de-asemenea natură Dicționarul conține 
aprope 1000 pagine pe 2 colone și în pri
vința esecuțiunei tipografice nu lasă nimic 
de dorit. Prețul e cât se pote de eftin: 
un esemplar broșat costă numai 6 lei 50 
bani seu 3 fi. 10 cr., er legat peste tot 
în pânză, cu inscripția în negru, costă 3 
fi. 60 cr. Se pote procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

*

Din „Biblioteca pentru toți“, edată de 
librăria Carol Mtiller din BucurescI, au 
apărut înoă următorele volume: Nr. 70: 
Legenda Țiganilor, de P. Dulfu. Cu ilus
trații originale. — Nr. 71: Ce este frum- 
sețea (artele plastice în România între anii 
1848—1878), de 1. G. Stăncescu, director 
al museului și al șoolei naționale de bfle- 
arte din BucurescI. — Nr. 72: Cugetări 
asupra poporelor veclii (Egiptul) de G. T. 
Buzoianu. — N-rii 73—74: Dan, roman de 
A. Vluhuță. Partea I. — Nr. 75: Armonii 
intime, de Alexandru Z. Sihleanu. — N-rii 
76—77 Dan, roman de A. Vlăbuță. Partea 
II (cea din urmă). — Nr. 78: Ginerile lui 
Pairier, de Emile Augier și Jules Saudeau, 
traducțiă de Dumitru Stăncescu. Fiă-care 
număr din acâstă eftină și bine aiâsă bi
bliotecă costă 30 bani său 16 cr. De ven- 
dare și la librăria Ciurcu în Brașov.

*

ln editura librăriei H. Steinberg din 
BucurescI (Strada Șelari Nr.) a apărut: 
Chestiuni de învețament, un volum de 
340 pagine, note asupra învățământului 
primar de d. A. Lupu-Antonescu, profesor 
și inspector al școlelor primare și normale. 
Cuprinde următârele capitole: Statul și 
învățătorul.—Alexandri și C. Negruzzi pe
dagogi.—Cartea de cetire.—Programa stu
diilor primare. —Cine, ce? Un învățător 
inimos.—Negru pe alb: sărăcimea școlelor 
rurale, recrutarea învățătorilor, '‘localurile, 
circumscripțiile școlare etc.—Conferințele 
didactice.—Cuceriți de Ruși.—Examenile 
particularilor.—Școla și școlarii.—Un do
cument școlar: reformele propuse de con
siliul general de instrucțiune din 1884.— 
O escursiune la țeră.—De vendare la tote 
librăriile românescl. Prețul 2 lei.

,jL’a înghițit pământul.“
Tradițiă poporală dela Satmar.

Vorba acesta „L’a înghițit pământul“ 
îșl are începutul din timpul străvaohifl, 
când orașul de nstădl Satu-mare pe ungu- 
resoe Nâmethi. Szatmâr-Nămethi, era des
părțit în două oomune deosebite prin rîul 
Someș, ce curgea printre ele.

In lungimea veacurilor, Someșul și-a 
îndreptat cursul mai spre mâdă-4i, adecă 
pe sub Satu-mare, prin ceea ce aceste 
două comune s’au unit într’o comunitate 
sub numele de astăcjl.

Astădl numai atâta deosebire se face1 
că partea de măcjă-nopte a orașului S6 nu- 
mesce pe unguresce: „N&nethP, âr cea 
sudică spre Someș se numesoe „Szatmăr*. 
Aid, în partea de mâc|ă-di, pe malul So
meșului, se estind agrii forte roditori.

Pe acești agrii, într’un loc se pote 
vede o cufundătură, o surpătură de pă
mânt. Despre acâstă gropă mare esistă în 
poporul de aici următârea tradițiune :

Odată, de mult, in sat au trăit doi 
âmenl: Unul era bogat, celalalt sărac. Bo
gatul era încredut, spoi pismos, nu voia 
să crâdă lipsa și năcasul altuia, nu umbla 
la biserică, scârnav, forte se bucura de 
paguba altora. Săracul însă era îndurător, 
ou frica lui Dumnecjeu, cu inimă bună: 
milos, care bucuros îșl impărțiu și bucă- 
tura din gură cu cei lips’țl, flămânzi; dâr 
ce făcea drepta sa, stânga nu scia.

Bogatul avea păment bun, loourl ară- 
târe și rituri mari, însă totuși poftea și ce 
era al altuia. Săracul de-abia avea câte-va 
brazde de pământ și încă chiar lângă mo
șia bogatului avea un locșor. Cu tote aces
tea, trăia în îudestulire și nu râvnea la bu
nul și averea aitora.

Iutru’n an amândoi și-au sămânat, 
locurile vecine ou săcară seu grâu (nu se 
scie sigur), dâr se 4loe> că fiind vremi pri- 
itore, sămenătura pe locul amândurora s’a 
făcut minunat de frumdoă, așa de bogată 
era la spice, încât de abia putea omul 
ridica snopii dela pământ. Și săracul cu 
buoună, mulțumind Jui Dumne4eu, și-a 
strîns rodul ostenelelor sale așe4ând snopii 
în cruci. Pe când însă s'a dus cu carul 
să-și aducă acasă binecuvântarea lui Dum
nedeu, ajungând la loc se pomeni, eă câți
va snopi, cei mai mari și mai frumoși la 
spice, nu sunt ca ’n palmă. Vă4ând acâsta, 
iârte s’a întristat, — bine scia el, că cine 
i-a dus snopii, dâr pentru aceea n’a înjurat 
ci arnărît in suflet, în inimă cu credință 
tare in Dumnedeu a oftat 41°®nd: „Pentru 
acâsta nu m’a lăsa Duinne4eu“ ! A încărcat 
rămășița și a dus’o acasă.

Peste câte-va săptămâni săraoul erășl 
s’a dus la ioc cu plugul ca să-1 are, apoi 
să-l samine din nou. Ajuns la loc ce vede? 
Bogatul era acolo cu plugul cu șâse boi și 
dimpreună cu pământul său ara și pe cei 
al săracului.

Acâsta era de tot prea mult! Vă4ând 
acesta fărădelege, nu s’a putut răbda, ca 

să nu-i 4ic&: „Nu ți-a fost destul, că mlai 
luat snopii cei mai mari și mai frumoși și 
i-ai dus acasă cu ai tei?.. Aoum voescl 
să-mi iai și pământul, ca așa să nu mai am 
nimica. Nu te temi de bătaia lui Dumne
deu, pentru aceste fapte rele și nerușinate? 
Așa să-ți ajute Dumnedeu în lucru tău, 
precum de nedrept iai averea altuia“ 1

Bogatul cu putere susținea, că săracul 
n’are drept, locul aceste e al lui și se jura 
și blăstăma dicend: „Dâcă tu ai dreptate 
atunol aici în locul acesta să mă risipâsoă 
Dumnedeu 1“

In minutul, în oare a gătat a dice 
aceste vorbe, s’a deschis pământul sub el 
și dimpreună cu fiiul său, cu plug și boi, 
i-a înghițit pământul. Locul acesta e grâpa 
cea mare, care e atât de largă, în câtă 
bucată de loc a stat bogatul cu plugul și 
cei șese boi“.

învățătura: Să nu râvnim la averea 
altuia și să nu fim fără frica lui Dumnedeu 
și încă fiind vinovatl să nu ne atragem 
asupra ndstra mănia dreptului Judecător 
prin jurămint.n strâmbe, ca bogatul.

Baia-mare, în Iulie 1896.
loan Leșian 

învățător.

Mari tempestățl și grindina.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“'

In săptămâna acâsta am primit din 
mai multe părți ale țărei scirl forte triste 
despre pagubele mari, ce li-s’au făcut agri
cultorilor prin grindină și tempestățl.

Astfel din Ghiriș ni-se scrie, că în 8 
August n. c. hotarele comunelor Turda, 
Cristur, Poiana și Ghiriș au fost devastate 
de grindină în mărimea ouălor de porumb. 
In 12 August n. c. a cădut cam prin ace
leași părți din nou grindină, care acum a 
fost mai mare și a sdrobit rău de tot ho
tarele comunelor Luna și Grind.

Tot în 12 August n. c. ni se scrie, 
că s’a descărcat o grindină fdrte mare, care 
a devastat hotarele comunelor Aiudul de 
sus, Aiud, Ciumbrud, Păjida, Băgdu, Lopadea 
maghiară, Hopârta etc.

In 8 August ni-se scrie, că a cădut 
o grindină grozavă în părțile Câmpiei, ni
micind total hotarele comunelor Gistelec, 
Balda, Șermașul-mare etc. In Șermaș vântul 
cel grozav a luat coperișele a 17 case de- 
ale coloniștilor maghiari și le-a dus la o 
depărtare de 50—60 metri. Tot atunci grin
dina a devastat hotarele comunelor de pe 
Câmpiă: Immperd, BratfalSu, Archiud, Sănt- 
Mihaiu etc.

Grozavă a fost grindina, ce a cădut 
în 12 August în mai multe părți ale țărei, 
despre cari primim următorele raporturi:

Boziaș, 1 (13) Aug.
„ Certarea lui Dumnedeu! 11 — este 

generala esclamațiă, cu care locuitorii din 
acestă comună și din întreg ținutul se în
tâmpină unii pe alții în urma grozavei tem- 
pestăți, ce s’a descărcat ieri după amâ4l în 
părțile nostre.

In 12 August n. cam pe la orele 6 di- 

minâța orisontul se întuneca fără de vest 
Norii năvăliau mânați de-un năprasnic vân 
de cătră apus-mâdănopte, fulgere și tunet* 
neîntrerupte făceau se fiarbă văzduhul, um 
plend de groză omeni și animale. Era cevi 
rar a vede, cum în puternicul lor sbor norii 
cari aveau în față radele sorelui, îmbrăca 
seră colore roșie-venetă, dând astfel ochiu 
lui privitor un forte interesant fenomen ce 
resc. Ne așteptam la un teribil potop di 
ploie, înse vântul n’a lăsat să se descarci 
asupra pământului decât un stropiș sdravăr 
ce a durat scurt. Furtuna pe câmpuri n’a 
pricinuit pagube, dâr la puncte mai espuse 
a culcat la pământ clădiri de lemn mai 
vechi și mai slab construite.
, Cătră orele 7 dimineța atmosfera s’a 
liniștit și cerul limpede surîdea par’că iro
nic pământului, cu rade calde din sorele, 
ce strălucia majestos.

Căldura se potența pe măsură îndoită. 
Era par’că n’ar fi fost nimic c’o oră îna
inte. Am avut o di frumosă c’un zăduf tro
pical. Muncitorii impopulară câmpurile, care 
culcând la păment, care adunând brazdele 
de nutrețuri și de varii semințe. Când so
rele era în zenit un estra-ordinar năduf 
apăsa greu asupra nostră. Totă vara acesta 
dor n’am avut o di cu arșiță atât de nă- 
dușitore.

Pe la orele 4 după amedl o fășie de 
nori groși începu să se ivâscă de cătră 
apus-miadănopte. O horă capriciosă de ful
gere și tunete se întinse de-a lungul deluri- 
lor și colinelor, ce împrejmuesc acestă parte 
a ținutului Târnavei-micl. Vuet și clocot 
tâmpit se putea audi în depărtare. El cres- 
cea în proporția apropierii de noi.

Deja la ora 5 d. a. semnele unei tem
pestățl mari se arătară în totă puterea. Pe 
la 5*/2 delurile și colinele de cătră apus se 
vedeau sbiciuite de nisce torențl colosali, 
căci din straturile de nori alburii începu 
să se descarce pe-o mare întindere culmi 
înspăimântătore de grindină. Gonită de-un 
orcan puternic, ea venea spre noi, amenin
țând lumea păcătosă cu sbiciul lui Dum
nezeu.

Câte-va secunde numai, și furia na- 
turei ne ajunse necruțător. Vuet și pocnet, 
fâșăit și urlet teribil cuprinseră de-odată 
totul cât bate vederea ochiului. Părea, că 
văzduhul încruntat se descarcă asupră-ne 
cu totă grozăvenia lui. Era -o massă colo
sală de grindină, resfirată .în milione de 
bucăți, ca nisce zmicl ghiulele, cari loviau, 
isbiau, stricau și nimiciau tot, ce le sta 
înainte. Animalele de casă mugiau și sbie- 
rau înspăimântate, ele abia îșl aflau locul, 
unde se se ascundă și scutescă. Bucățile 
de grindină mari cât ouăle de porumb și 
găină au ucis galițe, au spart coperișele de 
țigle și șindrile, au rupt crengile arborilor 
pe cari orcanul înfiorător le isbia în case 
și ferestri și le semăna pe păment una 
lângă alta, par’că s’ar fi pregătit o mare 
nuntă cu ele — nuntă la care nu veseliă, 
nu bucuriă, ci lacrimi și suspine să dom- 
nescă.

lapte, încât abia mai puteau merge. Capul 
zînei încă l’a luat cu sine și ajungând 
acasă, l’a aruncat în podul casei fără de 
a-i mai spune ceva împăratului despre 
acâsta.

Servitorele s’au apucat de muls, dâr 
nu aveau destule vase gâle unde să-l de
șerte, atâta lapte mulseseră. împăratul și 
împărătâsa, când au au4it una ca acâsta, 
nu se mai puteau mira din destul de hăr
nicia văcărelului.

Văcărelul pentru a doua di și-a luat 
merinde : două pânl albe, două găini fripte 
și două ploscl cu vin. El după ce a eșit 
din curte, s’a dus ârășl cu vacile în hota
rul zînelor, îndreptându-le în orze. Vacile 
ca și în cliua de înainte, o parte o mâncau 
și alta o călcau, căci ele alegeau numai 
inima orzului. Pe la amedl se vedea venind 
c’o falcă în cer și cu alta în păment fata 
cea mai mare a zînei. Ea, când vede pe 
văcărelul, îi dice tulburată:

— Da bine, măi flăcăule, cum de ai 
îndrăsnit tu să-ți aduci vacile tale în ho
ard e nostre? Ore tu nu te-ai temut, că 

A

venind eu peste tine, am să-ți retez capul 
cu paloșul acesta al meu?

— Nu m’am temut zînă frumosă, căci 
n’am sciut ale cui hotară sunt acestea; de 
aceea te rog nu fii și tu atât de măniosă, 
ci fi mai drăgostosă. Mai bine caută spre 
cea traistă și ve4l, că am în ea două 
pânl două găini fripte și două ploscl cu 
vin; te așâdă mai întâiu lângă ele de mă
nâncă și bea, apoi mă poți și tăia!

— Ba că bine dicl tu; mai întâiu să 
mănânc și să beu, apoi am eu timp și să 
te tai pe tine.

Zîna, după ce a mâncat și a beut 
bine, dă se se scole, dâr scolă-te dâcă mai 
poți, căci vinul o amețise atât de tare, în
cât nu mai putea sta pe piciore.

— Stai să-țl arăt eu acuma cum se 
retâză capetele, zînă prostă ce ești! și sco- 
țându-șl paloșul, i-a retezat el capul zînei.

Văcărelul îșl pornesce vacile spre 
casă, ca să nu-1 apuce sera pe drum. El a 
luat cu sine capul zînei, pe care l’a arun
cat în pod lângă cel de ieri. Servitorele 

s’au apucat de muls, dâr nu mai scieau 
unde să mai deșerte laptele, atâta adusese 
vacile și de astă-dată.

In a treia 4* îșl ia văcărelul de me
rinde trei pânl, trei găini fripte și trei 
ploscl cu vin. El merge și de astă-dată cu 
vacile în hotarele zînelor și le slobode 
acuma în locurile cu verze. Vacile mâncau 
ce le plăcea, căci aveau de unde alege. 
Cam colea pe la amâ4l vede venind zîna 
cea bătrână c’o falcă ’n ceriu și cu cea
laltă arând prin pământ, atât era de tur
bată. Când sosesce aici, vede numai vacile 
singure și trupurile fetelor ei fără capete. 
Zîna vădend acestea se înfuriâză și mai 
tare. Ea caută pe văcărelul, dâr nu-1 pote 
afla nicăirea, căci el se ascunsese bine. De 
năcas se lungesce jos, dâr după ce vede 
ploscile cu vin, de năcas le ia și le scurge 
pănă ’n fund. Pe urmă mănâncă și me- 
rindea. Văcărelul o vede bine ce face, dâr 
nu cuteză să se apropie, căci pe zîna încă 
n’o biruise vinul, ci numai o turbase și 
mai tare.

— Unde escl câne blăstămat, ca să 

te tai tot bucățele, după cum mi-ai tăiat 
și tu fetele mele ? Unde escl dimone ?

Văcărelul ese de unde era ascuns și 
dându-se după nisce arbori îșl sc6t“ fluerul 
și începe să-i cânte zînei un cântec de jale 
încât zîna, când îl aude, ascultă pănă ce 
îșl pierde simțirile și-i cade paloșul din 
mână. Când asculta zîna mai cu foc atunci 
văcărelul îșl schimbă cântecul de jale în 
cântec de joc și atât trăgea de cu foc, în
cât zîna se pornesce pe joc și sărea, de 
piciorele nici de păment nu-i ajungeau. Și 
când era ea mai înfierbântată, văcărelul îșl 
strînge fluerul între dinți și-i rupe gura.

— Ei, voinice, când era să joc și eu 
mai bine, atunci ți-ai stricat și tu fluerul. 
N’ai altul ?

— N’am, zînă frumosă, dâr o să-ml 
fac altul și mai bun.

— VedI dâră de-1 fă mai iute și nu 
mai zăbovi!

Văcărelul îi cere paloșul și lo
vind cu el unul dintre arborii, după cari 
sta ascuns, îl reteză dintr’o lovitură drept 
în două: Apoi lovind trunchiul în căpătâiu
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Vai acelora, pe cari acesta sodomică 
empestate i-a apucat pe câmpuri și dru- 
nurl. Deci de omeni se întorceau în satele 
lin jur cătră casă, sdrobiți de durere și de 
orța neasemănată a elementului. Mulți din- 
,re ei aveau capetele sparte de grindină, 
irupurile bătute și bătucite, palidl, triști 
ii cu frunțile încrețite, ei păreau, că reîn
torc de pe câmpul de bătăliă, unde au 
pierdut lupta cu inimicul.

Condeiul meu este prea slab pentru 
i da o fidelă iconă a devastărilor în gră
dini și câmpuri. N’a remas pe arbori și 
pomi aprope nici o pomă, er vegetalele 
sunt sdrobite și nimicite la desperare. Pe 
câmpuri lanurile de cucuruz (păpușoiu) îți 
înfățișeză chip de jale. Două din trei părți 
este devastat, ba pe alocurea poți număra 
firele, cari au rămas nesdrobite. Atât de 
teribilă a fost grindina, încât firele de cu
curuz le-a retezat unele dela păment, al
tele dela mijloc și vârfuri, er la multe li-a 
rupt ciucalăul.

Pagubele, ce li-a făcut în vii sunt 
nespuse. Strugurii — cari anul acesta erau 
peste așteptare mulți și frumoși — sunt 
grămădiți pe sub vițe, ori duși de curen
tele de apă cu grindină la mari depărtări. 
Ventul puternic și grindina vrășmașe a rupt 
pruni și piersecl, a scuturat la păment nu
cile și alte soiuri de rode și a vătămat pe 
ani de dile simțit lemnul viței. Astfel re
colta dip ăst an a yiilor e redusă la nimic 
în locurile și ținuturile pe unde a sbiciuit 
acestă ne mai pomenită „certare a lui 
Dumnedeu“.

După informațiunile, ce mi-am luat 
în pripă, grindina a devastat hotarele co
munelor D. St.-Mărtin, Dâmbău, Adumuș, 
Boziaș, Cuștelnic, Seuca, Gaufdleu, Mica, Că- 
pâlna, Subpădure, Ridirfaia, Chină, Șaroș, 
IbașfalHii, apoi a trecut încolo peste Sighi- 
șora ș. a.

Adi 1 (13) August suflă un vent con
tinuu, care par’că aduce și duce veste des
pre prepestenia dilei de ieri.

Bătrânii poporului spun, că minune 
ca ceea de ieri n’au mai pomenit, âr băr
bații și tinerii, cari totă nădejdea și bu
curia muncei de o vară întregă și-o puse
seră în promițătorea recoltă dela tomnă, 
ies afară la hotar și privesc cu jale și tris- 
teță urmele durerose ale tempestății.

Sărmanul țăran ! In acestă stare tristă 
a lui se mai amestecă și frica de-o altă 
devastare: ceea-ce n’a devastat puterea ele
mentară a naturei, va devasta acușa neîn- 
durarea jucuțeilor.

Mila e numai la Dumnedeu. Șă spe
răm der, că făcătorul a tote va aduce pe 
altă cale alinarea mult așteptată acestui 
năcăjit popor!

Coresp.
*

De sub cheia Turdei, 12 Aug. 1896.
D-le redactor! O puternică furtună 

împreunată cu rumpere de nor și ghiață în 
mărimea ouălor de găină se descărca Sâm
bătă în 8 August între orele 5—7 dimi- 
nâța spre comuna Sîndu. Nisce nori pu- 

ternioi și negri ca păcatul produseră o în- 
tuneoime ne mai văcjută pănă acum, chiar 
și de omenii cei mai bătrâni, după care 
urma o grăznică furtună, care umfla oope- 
rișele de șindilă a trei case, pe cari le res- 
turriâ cu totul la pamlnt rupendu-le grin
zile, cornii și risipind tot edifioiul pănă la 
fundament. Aoeste edificii erau ale bieților 
Români, arși a doua (ți de Rosalii a. c., cari, 
neprimind ajutor cu bani împrumutați dela 
bănci se siliră a-șl face adăpost peste iernă, 
der fiind casele încă nebulgărite, furtuna 
le răsturna causându-le daună și spese în
doite. Unul dintre cei trei și anume: To
dor Derebanu cu soția sa și trei oopii, ar- 
<jendu-i tote celeB, se scutiră de furtună 
în casa, carea risipindu-se căcțu pe intriga 
familiă", bărbatul e schilăvit la pioior, fe- 
meei îi e spart capul, băiatul cel mai mă
rișor de 9 ani este rănit la mâni, la piept, 
fole și șolduri și zace greu bolnav în nat, 
asemenea și al doilea fecioraș cam de 6 
ani este greu rănit în spate, la mâni și la 
șolduri, o fetișoră a primit singur o lovi
tură în frunte de-asupra oohiului.

Dâr sălbatica furtună nu-șl'potoli do
rul de distrugere și devastare cu aceste 
trei edificii, ci după ce desfăcu câte-va șo- 
prone, ajunse la otar, unde grânele de 
tomnă, fiind aședate în clăi, le risipi du
când cu sine snopii pănă la al doilea și 
treilea vecin. Zdrobi cumplit grânele de 
primăvâră și ovesele, cari sunt în preaj
ma secerișului, abia lăsând ici-colo câte-un 
spic; grâul și ovăsul scuturat se pote cu
lege de pe jos ou pumnul. Riturile sunt 
noroite, otava înglodată în mol, reoolta e 
perdută. Căpițele de fân sunt asemenea 
răsturnate aprdpe tdte, omenii uscă la 
grâu și fân, în care lucrare acum sunt îm- 
pedecațl de alte ploi; primăverile le co- 
seso. Cucuruzul (porumbul) este strivit ou 
totul la pământ, despoiat de fruneje, numai 
cotorul gol și și acela mare parte rupt to
tal și oădut la pământ.

Furtuna, carea făcea rîurl de apă în 
urma ei, veni de cătră Berchiș și Petri- 
durl și după ce se descărca puternic la 
Sîndu, trecu la Turda, și de aici pe Arieș 
la vale prin Cristiș, Poiana, Ghirișiu etc. 
In Turda mână tote verdețurile, pomele 
etc. ce a aflat prin piâță, femeile și oo- 
fărițele n’au putut scuti decât cele ce le-au 
ridicat odată în coșercl, fugind cu ele sub 
vre-un coperiș. Șetre răsturnate încă erau 
destule, fiind Sâmbăta târg de săptămână ; 
bucate (cari sunt forte eftine : 3 fi. 60 cr. 
—4 fi. hectolitrul de grâu curat) n’a mai 
cumpărat nimenea, oăcl și acestea erau 
pline de apă. U.

•
Urisiul de jos, 13 August n. 1896.

D-le Redactor! In cjiua de 12 Au
gust n. c pe la drele 5 d. a. un uragan 
cumplit, urmat de grindină mare, s’a des- 
lănțuit asupra hotarului și copiuuei Uri
siul de jos.

S’au dărîmat edificii, pomii au fost 
desrădăcinațl și aruncați la depărtări mari, 
și chiar coperișul biserinei s’a nimicit 
de tot.

Sămănăturile, pănă aci destul de fru- 
mose, au fost distruse. Privind urmele de- 
sastrului, inima ți-se strînge de durere! In 
răstimpul cât a durat furtuna, cerul era 
acoperit de nori așa de întunecoșl, încât 
populația se îngrozise cumplit; chiar și 
animalele sbierau de groză.

Uraganul a durat 15 minute. Pagu
bele causate forte mari, dâr mai mare și 
mai cumplită va fi lipsa, ce aștâptă pe 
bieții locuitori, cărora inimele generose ar 
trebui să le întindă mână de ajutor.

Iuliu Crainic, 
preot gr. cat.

*
Erata de câmpia, 14 August n. 1896.

Sâmbătă în 8 August n. a început a 
se înora de oe in oe mai tare spre apus; 
pe la 8 6re începu a se întuneca, așa că 
cugetai, că-i nopte și norii mai atingeau 
pământul. După aceea a început a pica 
ghiață de mărimea ouălor de porumb, 
dăsă și repede. A durat cam 5 — 6 minute 
și după-ce a încetat, a fost alb întreg ho
tarul, ca și cum ar fi nins. Ghiața a sdro- 
bit aprope întreg hotarul comunei: hol
dele, cari au fost neseoerate, așa le-s. îm- 
blătit, moât n’a rămas nimic grăunț, și 
paiele abia s’au putut cosi. Cucuruzii i-a 
flendurit așa de tare, de numai cotor! au 
rămas, ba mulți au fost și smulși de tot 
din pământ. Bostani, fasole, castraveți, 
pepeni, și alte de acestea, ce erau sămâ- 
nate prin cucuruze, tote le-a nimicit. Viile 
și pomele t6te le-a bătut jos. Legumele 
din grădini tote le-a nimicit. Vântul a 
rupt pomi, a culcat garduri și porțl la pă
mânt, a împrăștiat tote clăile de bucate 
de pe hotar și căpițele de fân. Apa a no- 
roit tote riturile de nu se pâte cosi de-fel 
otava; a stricat poduri și altele. Așa-deră 
s’a finit c’o pagubă, nesocotită.

In Berchișul de câmpia a bântuit 
ghiața și mai cumplit și a sdrobit tăte, ca 
la noi. Eră vântul cel înfiorător a dărîmat 
un grajd mare zidit de pietră; în ei s’au 
aflat mai mulți omeni, 2 boi și o stavă 
de cai constătătore aprope la 50 de ca
pete. Când era vremea mai groznioă, un 
om a voit să iasă afară și ușa Va trântit 
îndărăpt și acolo a și murii. Eră caii, când 
a pocnit grajdul, s’au strîns la olaltă și cu 
spatele lor au țiunut un părete pănă au 
sărit afară. O iapă a pent acolo și dintre 
ceilalți cai au șchiopat mulți, și boii cei 
doi încă au murit acolo.

încă vă mai aminteso că poporul ro
mân din comuna nostră e forte bravă față 
cu causa națională și avem și preot și învă
țător sîrguinoioșl față de aceiași causă. 
Mai încolo vă salut cu inimă ourată pe 
toți.

Eliseiu Moga.
*

E tă ce scrie „Gaz. Bucov.u despre 
furtunile oe s’au descărcat peste Bucovina:

In 7 spre 8 August a. c. noptea s’a 
descărcat peste comunele Bereznița, Vilau- 
cea, Zamostie, Carapciu, Voloca și Sta- 
neștl pe Ceremuș o furtună grozavă cu 

grindină, care a causat pagube enorme, 
nimicind tăte cerealele de pe câmp și tdte 
pomele și legumele astfel, că pământul a 
rămas gol cu desevârșire. Poporațiunea 
acestor comune, dâr’ mai ales cea din Vi- 
laucea e desperată, căol partea cea mai 
mare a rămas fără niol o avere, er’ acuma 
n’are nici ce lua în gură. Lucru în câmp 
nu mai are, fabrici nu sunt, er’ pădurile 
sunt esplaotate și jupuite astfel, oă niol 
un lucru nu se mai pote găsi întrânsele. 
Cu un ouvânt, nici un isvor de câștig, nici 
o agonisâlă! De nu va interveni guvernul 
la timp și fără preget, dându-’i poporului 
de lucru atunci răul egrozav și desperarea 
la culme.

*
țliarul „Deșteptarea* tot din Bucovina 

scrie următorele:
Vineri în 7 August st. n. după amiacjl 

și noptea spre Sâmbătă s’au întâmplat mari 
nenorociri în Bucovina. Ruperi de nori cu 
o pâtră nemai pomenită de mare în mări
mea ouălor au nimicit în mai multe sate 
sămânăturile cu desevărșire. Satele VaslăuțI, 
Șubraneț;, ȘerăuțI, Cuoiurmic, Șipeniț, Lujan 
și altele, pe unde a trecut potopul acesta 
au răms lipite pământului. Prin câmp nu 
se mai ounosoe ori de-a fost ceva sămânat. 
EpurI, cooostârcl și paseri s’au găsit uoise 
pe câmp, oopacii rupțl păna la trupină, 
acoperemintele caselor sfărmate. Iu grădina 
boerului din Văslăuț s’au strîns a doua 41 
cam la un coreț de paseri ucise. Tot ast
fel de soiri îngrozitâre primim și din dis
trictul firetului și al Rădăuțului. In Ră
dăuți a trăsnit în mai multe oase, cari 
au ars ou desăvârșire, nimioind asrfel și 
strinsura adusă acasă. In Valea Putnei a 
trăsnit fulgerul în casa lui Vasilie Ungur, 
căruia ’i-a ars totă gospodăria, având la 
un loo, casă mare, 2 grajduri, 3 șuri, ham
bare și alte acareturi. Nenorocirea este mare. 
Să dăm și să ajutăm fiă-oare cu ce putem 
pentru cei loviți de nenorocire.

ProgramiiB
adunării generale, ce va țină „Asociațiu- 
nea Transilvană11 la 27 și 28 August n. c. 

în Lugoșiu.
I. MerourI, 14 (26) August 1896: a) 

Primirea âspeților la gara căii ferate, la 
tote trenurile, b) Ospeții cari sosesc ou tră
sura, sunt poftiți a desoăleca la hotelul 
„Concordia“, unde biroul permanent al co
mitetului arangiator va da deslușirile de 
lipsă, c) La 8 ore sera convenire sooială 
în grădina „Concordia11.

II. Joi, în 15 (27) August 1896 : a) 
Convenirea la 8 ore a. m. la hotelul „Con
cordia11. b) La 8y2 bre a. m. participare la 
servioiul divin în ambele biserici din loo. 
Cântările liturgioe le vor eseouta corurile 
respectivelor biserici, c) Ședința I-a a adu
nării generale la 11 ore a. m. în sala mare 
a oomitatului. d) La 5 ore p. m. partici
pare la „Rugă“, sărbarea chramului biseri- 
cei ort. române în curtea bisericii și în 
grădina „Concordia11.11 e) La orele 7 săra

îl despică aprope pănă jos, dicend că are 
să scotă din inima lemnului fluerul.

— Ei, lucru naibi, că am uitat să-mi 
fac un ic mai înainte de a împlânta pa
loșul în trunchiul arborelui și asta are să 
mă zăbovescă cam mult.

— Ba nici decât, căci eu încă îți voiu 
da ajutor.

țlicend acestea, zîna îșl vîrî amân
două mânile în despicătura trunchiului, ca 
să-i ajute a-1 desface mai repede, Văcăre- 
lul atunci îșl scote paloșul și-i prinde amân
două mânile zînei în capcană.

— Ce-ai credut să faci cu mine, că- 
țădnă bătrână? Ai credut să mă omori? 
Acum ești și tu în mâna mea. Am să-ți 
fac și ție patru-clecile, dâcă nu-mi vei da 
ochii împăratului și ai împărătesei, pe cari 
i-ai răpit. Spune-mi unde sunt, că de nu 
aici îți sfărîm capul.

Zîna, după ce a văcjut, că nu e mo- 
dru de scăpare din capcana în care căduse, 
l’a îndreptat pe văcărelulul acasă la ea, 
spunându-i locul unde pote să afle ochii 
împăratului și ai împărătesei. Ea i-a mai

spus, ca să iee tot din acel loc și o sti
cluță cu apă vie și cu apă mortă, căci nu- I 
mai cu aceea pote să-i așede.

Văcărelul, înainte de a se duce, s’a 
apucat și a strîns bine trunchiul arborelui 
cu nisce funii, ca să nu iesă cumva zîna 
din capcană, apoi alergând spre casa ei a 
aflat ochii într’o cutie, asemenea și sticluța 
cu apă vie și apă mortă și le-a luat cu sine. 
Când a sosit zîna îi elice: Deslegă-mă voi
nice de aici ca să mergem mai iute să așed 
ochii împăratului și ai împărătesei pănă nu 
apune sorele.

— Numai acesta nu o fac cățădnă! 
Ochii vreu să-i așed eu singur și de mă 
voiu încredința, că împăratul și împărătâsa 
pot vede cu ei cum au vădut și mai îna
inte, numai atunci te slobod, altcum nu. 
De aceea spune-mi, cum am să-i așed. De 
nu aici îți putrezesc osele !

Zîna, după ce vădu și vădu, că de nu 
va spune n’are mântuire, îi dice văcărelului: 
— Du-te der iute acasă voinice, de le așâdă 
tu singur ochii. Ai de grije însă să nu uiți 
ceva din cele ce ți-le voiu spune: Ajun-

gend acasă, pune ochii într’o ulcică cu apă 
I călduță și-i lasă acolo pănă a doua di.
Mâne dimineță îi caută și, dâcă se vor fi 
înmuiat destul de bine, te apucă de lucru. 
Ochii cei negri sunt ai împăratului, er cei 
vineți ai împărătesei. Mai întâiu pune pe 
împăratul și pe împărătesa cu fața în sus 
și desfăcându-le pleopele, unge bine locul 
ochilor cu apă din acestă sticluță. Pe urmă 
aședă-le ochii la locul lor și unge-i tot ou 
acestă apă de trei ori una după alta și, 
decă nu vor vede mai bine, ca cum au vă
dut mai înainte, atunci să mă chinuescl 
cum îți va plăce. Te rog dâră, voinicule, 
grăbesce, căci mă prea strînge afurisita 
asta de tulpină!

Văcărelul după ce a aflat tote din 
gura zînei, i-a retezat capul, căci scia bine 
ce-1 așteptă, de-o va slobodi din capcană. 
După aceea îșl scote vacile și le pornesce 
spre casă, ca să nu-1 apuce noptea. Capul 
zînei încă l’a luat cu sine și ajungând acasă, 
l’a aruncat în pod lângă capetele fetelor 
ei. împăratul a simțit acuma o sdrâncină- 
tură prea puternică și l’a întrebat: „Ce ai 

aruncat în pod văcărelule, căci s’a cutre
murat totă casa?“

— Am aruncat, înălțate împărate, ca
pul zînei celei bătrâne, care ți-a răpit ochii. 
Ți-am adus și ochii și, decă va vre Dum
nedeu, mâne dimineță am să ți-i așe4 la 
loc, ca să vedeți mai bine de cum ați vă- 
4ut odată cu ei.

— Ce stai să vorbescl bre? Ore te-ai 
îmbătat de vinul din ploscă?

— Nici nu m’am îmbătat și nici nu 
glumesc, înălțate împărate; ce e de glumă 
e de glumă, der eu vă spun adevărul!

Mare îi fu bucuria împăratului și a 
împărătesei după ce au au4it t6te din gura 
văcărelului. Ei de-abia așteptau diua ur- 
mătore, oa să li-se așe4e ochii și să scape 
odată de întunerecul, în care că4useră de 
atâția ani.

A doua di căută văcărelul la ulcică 
și după ce vă4u, că ochii sunt desul de 
bine înmuiațl, se apucă de lucru. El aședă 
pe împăratul și pe împărătâsa jos, după 
cum îl învățase zîna, și desfăcându-le pleo
pele, unge mai întâiu locul ochilor, apoi 
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emularea corurilor române pentru premiile 
lugoșenilor în curtea biserioei gr. or. și 
grădina otelului „Concordia". Programul 
special se va disbribui ou ocasiunea emu
lării. Pentru aducerea judecății asupra pro- 
duoțiunilor corurilor emulante se va com
pune un juriu din omenii de specialitate 
ai Românilor presențl. Juriul va împărtăși 
premiile și afară de aoele fiă-care cor va 
primi liste commemorative pentru conlu
crarea la acestă emulare, f) Continuarea 
„Rugei».

III. Vineri, 16 (28) August 1896 : a) 
Convenirile la 8 ore a. m. în otelul „Con
cordia". b) La 8’/4 ore a. m. participarea 
la părăstasul pentru răposatul George Ba- 
rițiu în biserica catedrală gr. cat. c) Șe
dința II a adunării generale în sala mare a 
comitatului, la 10 ore a. m. d") La 2 ore 
p. m. Banohet în grădina otelului „Con
cordia". e) La 7 ore sera Concert împreu
nat cu representațiune teatrală în teatrul 
din Lugoșiu. /) La 9 ore sâra petrecere 
de joc, în sala otelului, „Regele Ungariei".

IV. Sâmbătă, 17 (29) August 1896: 
Escursiuni eventual la Băile Eroulane, Or
șova, Ada-Kaleh, Pbrta de fer etc. Ospeții 
carl voiesc a lua parte la escursiune, sunt 
rugați a se insinua pănă în 23 August st. n. 
la adresa d-lui adv. Coriulan Bredicean, în 
Lugoșiu.

NB: a) Despre detailurile aoestui pro
gram se va tipări un conspect detailat.

b) Pentru esecutarea aoestui program 
s’a constitui un comitet de 45 membrii.

c) Ou eventuale informațiunl va servi 
un birou permanent, oare va funcționa dela 
2o August st. n. în otelul „Concordia" 
Nr. 15.

d) Programe separate se vor distribui 
în biroul permanent și la cassă.

e) Toți domnii, cari voiesc a se folosi 
de ouartirele, ce stau la disposiția comite
tului arangiator, din nou sunt rugați, ca în 
înțelesul avisului deja publicat, pănă în 20 
August st. o. să se insinue la d-1 Dr. lacoib 
Maior, președintele secțiunei de încuar- 
tirare.

Lugoșiu, 10 August 1896.
Pentru comitetul aranjator: 

Dr. lsidor Pop, 
secretar general.

Ce e cu reuniunea învățătorilor 
gr .-cat- bilioreni?

O mișcare viuă se observeză între 
membrii corpului învățătoresc gr. cat din 
•comitatul Bihorului. Mișcarea acestă pro
vine din simțământul dulce și interesul viu 
■față de civilisațiunea, progresarea și înain
tarea în cultură a tinerei generațiunl avi- 
sa,tă la sprijinul corpului didactic. „Petra 
fundamentului culturei" se numesce învă
țătorul. Măreță și sublimă e chiămarea lui, 
pe lângă tote că se observa un indiferen
tism și o nerecunoscință față de densul, 
învățătorul e factorul prim al civilisațiunii, 
de mișcarea lui eminentă e atârnată feri
cirea, prosperarea și bunăstarea poporelor; 

pe umerii lui zace sfânta sarcină a cres- 
cerii, docilității și a perfecțiunii. Densul e 
chiămat, din nisce tinere mlădițe a pune 
fundament solid statului prin stâlpii măreți; 
densul întunerecul îl pote preface în lumina 
cea mai lucitore; elementul necultivat er 
numai dânsul e capace a-1 perfecționa la 
așa nivel, ca când-va să devină fala nemu
rilor și florea națiunilor.

De însămnătatea asta este pătruns și 
corpul didactic bihorean, numai că-i lipsesce 
factorul principal, mijlocul salutar, radi- 
mul puternic și îndreptarul bun și nepre
țuit, fără de care corp învățătoresc ajuns 
la culmea misiunii sale nici nu ne putem 
închipui. Nu avem reuniune învățătorescă!

Lipsa acestei conferențe o simțesce 
și d-1 coleg Augustin Pop, atrăgând aten
țiunea colegilor în meritul acestei cause 
sfinte prin câte-va ordurl indicate în colo
nele acestui cliar, (vedl „Gazeta Transilva
niei" Nr. 160 său număr de Duminecă 29). 
Domnia-sa încă rogă pe autoritățile nostre 
competente să ne stea întru ajutor.

Să se depărteze toți, cari au dubitat 
în acest pas, deci: Bucurați-vă, dragi co
legi ! Peste puțin timp avem reuniune!

La apelele făcute în colonele „Gaze
tei Transilvaniei", „Familiei" și „Unirei", 
inimele ubitore de neam și de înaintarea și 
perfecționarea corpului învățătoresc, — cari 
le posed membrii măritului nostru guvern 
diecesan, — s’a prefăcut în flăcări ardătore. 
Totă puterea și-au pus în lucrare, conci- 
piind statutele reuniunii învățătorilor gr.- 
cat. din comitatul Bihorului, cari de loc 
au fost așternute ministrului de culte pen
tru aprobare.

Durere însă! Statutele de patru-orl 
s’au respins și înapoiat din partea minis
trului de culte pentru modificare. Ne nu- 
tresce firma speranță, că acuma, modificate 
fiind amăsurat dorinței ministrului și așter
nute pentru aprobare a cincia-oră — peste 
puțin timp vor fi provădute cu clausula 
aprobării.

Dorim cu toții așa să fiă!
Apoi „La timpul binevenit, tot cor

pul didactic va fi avisat și învitat pentru 
constituire la un loc anumit". Cu răspun
sul acesta am fost mângăiațl prin Veneratul 
capitul diecesan — la retrimiterea recur
sului înaintat în meritul înființărei doritei 
reuniuni.

Atât pentru orientare 1
Vă(jendu-ne așa aprope de înființarea 

și constituirea reuniunii nostre, nu pot trece 
cu vederea, să nu-mi esprim Prea venera
tului capitul diecesan pentru pașii între- 
prinșl, cea mai adâncă mulțămită. Suntem 
fălețl cu așa protecția, vom fi recunoscă
tori ori și când. Apoi promitem și sperăm 
că și reuniunea nostră, pe lângă oblăduirea 
prudentă și logică! pe lângă iubirea înfo
cată de cultură; pe lângă ajutorarea mo
rală și materială, precum și pe lângă ne
număratele sacrificii aduse pe altarul cul
turii din partea măritului guvern diecesan, 
va prospera, ba încă și emula; er ostenelele 
făcute pentru înființarea doritei reuniuni. 

pe lângă mulțămită sinceră, vor fi și re
compensate de corpul învățătoresc bihorân 
prin activitatea neîntreruptă la înflorirea 
și cultivarea tinerei generațiunl, crescută 
în adoratele nostre școle confesionale.

P o c e i îi, 4 August n. 1896.
Alesandru Mureșianu, 

cant. înveț. la fetițe.

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

cul infeiior.

Onorată Adunare!
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere,

. Unde-s doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce.

Alexandri, 
(Urmare).

Onorată Adunare! O îmbunătățire 
grabnică pe terenul economic, pe care o 
reclamă spiritul timpului de față, care ne 
strigă cu glas puternic: „Progres și erășl 
progres în tote ramurile activității ome
nesc!!“ este fără indoelă cultura pomilor. 
Der, durere, acestă îmbunătățire economică, 
după cum vedem și în acestă comună, este 
pănă acum prea puțin băgată în sâmă, es
te lenevită și părăsită cu totul.

Căci ce vedem în realitate pe cele 
mai multe locuri? Vedem grădini destul 
de mar! și spațiose, ca și aici, aprope fără 
nici un pom roditor în ele; vedem în unele 
chiar buruenî nefolositore, ba chiar veni- 
nose, în loc de pomi, legume său ierburi 
folositore omului seu animalelor domestice, 
er icl-colea unde mai vedl câte-un biet po- 
mișor doi, tineri seu bătrâni, îți vine mai 
mare mila de ei, căci seu sunt împresurați 
de vlăstărl tineri pe la rădăcină și pe trun- 
chiu, pe cari nu-i delătură nimeni, său sunt 
atacați de unele bole, cari îi fac apoi în 
cele din urmă de se uscă și prăpădesc cu 
totul înainte de vreme.

Astădi, când cu ajutorul drumului de 
fer, nu mai putem fi 'ascunși din vederea 
străinilor mai cu dare de mână, cari vin și 
ne cerceteză țera, să nu ne amăgim și să 
credem, că vom fi lăudați pentru nepăsa
rea și lenevirea nostră pe acest teren. Nu, 
căci călătorii străini, cari vin și ne cerce
teză țera, întorcându-se ărășl acasă, se 
apucă și scriu prin foile lor despre cele 
văclute pe la noi, să ni* ne amăgim și să 
credem, cum am dis, că vădendu-ne gră
dinile nostre, destul de mari și spațiose, 
pline de buruenî, vor dice și scrie, că au 
vădut pomi mândri și frumoși seu legume 
bune și gustose. Nu, precum n’am face nici 
noi înșine.

Cultura pomilor este luată astădi, din 
partea poporelor culte, ca și o cumpănă 
(busolă), cu ajutorul căreia se pote cons
tata gradul de cultură la cutare popor, de- 
drece s’a adeverit, că cu cât un popor iu- 
besce mai tare cultura pomilor, cu atât stă 

el pe o treptă mai înaltă de cultură și ci- 
vilisațiune, și din contră cu cât el despre- 
țuesce mai tare cultura acelora, cu atât stă 
pe o treptă mai de jos a culturei și a ci- 
vilisațiunei.

Treptat cu cultura pomilor ar trebui 1 
să se facă îmbunătățiri și culturei legumilor, 
căci după cum le vedem și pe acestea cul
tivate în diua de astădi, ele nu aduc mai 
nici un folos însemnat poporului nostru. 
Un strat-două de ceapă, altul de sălată, al 
treilea de morcovi ș. a. lăsate și acelea de 
multe-orî, pănă ce le împresoră buruenile, 
nu ne vor puțâ împăca nicl-odată tote tre
buințele nostre casnice, ci vom fi siliți a-le 
cumpăra chiar și pe acelea cu bani scumpi.

In privința acâsta ar pute face ceva 
mai mult chiar și economele din acâstă co
mună, așa ca să nu mai fiă silite de a fi 
tot cu crucerul și d.ocerul în mână, de pri
măvara pănă tomna, cumpărând la ridichi 
napi, ceapă, verde ș. a. er grădinile și gră- 
dinuțele lor să le lase pustii și pline de 
buruenî. Să se gândâscă numai cele mai 
multe la timpul ce-1 petrec prin ulițe și 
case, ar fi ca să-l petrâcă în grădinuțele 
lor lângă straturile sămănate cu legume.

Așa fac Săsoicele, conlocuitorele nos
tre, pe car! nici nu le vei vede cumpărând 
pome seu legume, căci ele tot-dâuna cul
tivă destule, nu numai pentru trebuințele 
lor casnice, ci chiar și de vândare; ele 
încă lucră la câmp, ca și femeile nostre, 
de nu cumva încă și mai mult, și cu tote 
acestea, în decursul anulni întreg le vedl 
ducând legume, sămințe, pome, flori și al
tele prin orașele din apropiere, pe cari în- 
tr’un an de dile fac mai multe parale și 
decât cel dintâiă econom de ai noștri — 
pe bucate (Aprobări).

O altă îmbunătățire și reformă eco
nomică, ce o vedem introdusă în timpul 
din urmă și pe la noi este aceea a unel
telor seu instrumentelor economice.

Cine nu-șl aduce aminte dintre eco
nomii noștri mai bătrâni, că înainte de 
acesta cu 40—50 de ani, cu deosebire aici 
în țera Oltului, carăle erau neferecate, plu
gurile erau de lemn, âră de mașini pentru 
sămănatul și săpatul cucuruzului, de cele 
pentru îmblătit, secerat, cosit, sămănatul 
grâului și altele nici pomană nu era; cine 
nu-șl aduce aminte, că pe noi ne cuprindea 
ore-care mirare, când audiam pe ostașii 
noștri mai bătrâni, reîntorșl de prin răs- 
boiele cu Neamțul seu Franțozul, poves- 
tindu-ne, că pe acolo se sapă ou o mașină 
trasă de cai seu boi, se sâmănă grâul, să- 
cara, ovesul ș. a. cu mașina să îmblătesce 
cu mașina se treeră ș. a.: astădi âtă-ne 
ajunși și noi acolo, ca să nu mai lucrăm cu 
mânile de cât forte puțin, lucrându-se cele 
mai multe lucruri din economiă prin pute
rea animalelor domestice.

Acestea sunt tot atâtea îmbunătățiri 
și reforme pe terenul economic și cine 
pote pătrunde tainele viitorului, ca să nu 
crâdă, că peste alțl 40 — 50 de ani economii 
de atunci nu vor sta în față cu alte îmbu
nătățiri și reforme încă și mai mari și mai

aședă ochii la amândoi; pe urmă ii unge 
odată și îi întrebă: Vedeți?

— Vedem ca printr’o sită desă.
După aceea le mai unge odată pleo- 

pele și-i întrebă erășl: Der acum vedeți?
— Vedem ca printr’un ciur.
Pe urmă îi mai unge înc’odată și îi 

întrebă ârășl: Der acum vedeți?
— Acum vedem așa de bine ca nisce 

copii de doi-spre-dece ani.
împăratul și împărătesa, când s’au vă- 

dut erășl cu vederea ochilor, nu scieau de 
bucuriă cum să mulțumescă lui Dumnedeu 
și văcărelului. Ei mai mare recunoscință 
ca aceea n’au aflat pentru văcărelul, decât 
să-i dăruescă tote averile lor și să-l ia ca 
fiiu crescător al lor, căci ei și așa n’aveau 
nici un copil și nici un moștenitor în scau
nul împărătesc.

împăratul și împărătesa, după ce și-au 
asigurat scaunul lor, s’au gătit de drum, 
căci de atâția ani nu-șl mai văclură nici 
prietinii, nici rudeniile. Ei la plecare au 
încredințat copilului lor tote cheile pala
nului, uurnai una nu dela grajdul cel din 

fund nu i-au dat’o, spunându-i, că în graj
dul cel din fund e un cal năsdrăvan și se 
tem să nu-1 încalecl cum-va și să-l tot ducă 
pănă-1 va prăpădi.

Fiiul, după ce a plecat împăratul de 
acasă, s’a dus prin tote odăile palatului și 
prin tote grajdurile, ca să-și vadă averile 
dăruite. Lui îi veni într’o di pofta, să între 
și în grajdul din fund și fiind-că grajdul 
avea o ușă de fier, pe care n’o putea rupe 
a săpat grajdul pe de desupt și astfel a 
ajuns la cal. Ajuns aici, a scos prin acestă 
gaură calul afară la lumină. Calul, după 
ce se văclu afară, îi dice flăcăului: Ei, 
domnul meu! Decă vrei să ne preumblăm, 
încalecă pe mine și haide să mergem pănă 
la o fată de împărăt, care are să-ți fiă mi- 
resă!

Flăcăul n’a așteptat să-1 roge mult și 
el s’a dus de s’a îmbrăcat cu hainele cele 
mai frumose ale împăratului și a încins și 
sabia cea mai frumosă și a venit erășl la 
cal; a pus șeua pe el și frâul în cap și 
încălecându-1 au eșit pe portă afară. Totă 
îngrijirea casei a lăsat’o pe un servitor, 

care-1 avea mai credincios. Calul, după ce 
a eșit afară din curte, a nechezat una, der 
atât de puternic, încât l’au audit și împă
ratul și împărătesa tocmai de acolo de unde 
erau ei duși. Calul își dise atunci:

— Te ține numai bine domnul meu, 
să nu cacll cumva, căci eu voiu merge iute 
ca vântul și ca gândul. Nechezatul meu 
s’a audit cale de o sută de dile și îndată 
ce-1 va fi audit împăratul și îmoărătesa, 
ei se vor grăbi acasă, căci se tem de vre-o 
nenorocire.

împăratul, cum a audit nechezătura 
calului, dise cătră împărătesa: Ai audit ne
chezatul calului nostru celui nesdrăvan?

— L’am audit. împărate! Să ne gră
bim numai cătră casă, căci neastâmpăratul 
de băiat l’a scos din grajd și-l va fi încă
lecat. Băiatul nu-i soie sema calului și păn’ 
ajungem noi pote că mai nu-1 mai aflăm 
în vieță. Păn’ acasă avem un drum de două- 
decl de cjile.

Calul, după ce i-a spus domnului său, 
ca se se țină bine, s’a ridicat în văzduch 
și s’a dus ca vântul și ca gândul pănă în 

țera unde era miresa stăpânului său. Calea 
acesta o făcură ei în vre-o două câsurl nu
mai. Când era aprope de orașul împărătesc 
se opresce calul într’o pădure și îi dice 
stăpânului său:

— Eu rămân în pădurea asta, âr tu 
să te duci în oraș și să întri în curtea îm- 
părătescă, căci împăratul are să te toc- 
mescă de găinar peste pasările din curte 
și așa vei pute să-ți vedl miresa în fiă-care 
di. Ai de grijă însă, că împăratul are trei 
fete mari. Miresa ta e cea mai mică, carea 
este și cea mai frumosă și mai deșteptă 
din tote. înainte de a te apropia de oraș, 
te dă de-a peste capul și te vei schimba 
într’un moșneg bătrân! Frâul meu i-al cu 
tine și când vei ave lipsă de mine, scutu- 
ră-1 odată și eu îndată voi fi acolo.

Flăcăul după ce a aucjit acestea dela 
cal, i-a luat frâul și s’a dus spre oraș. Când 
era aprope de oraș s’a dat peste cap și s’a 
prefăcut nenișorule, într’un moșneg bătrân. 
S’a dus pănă în curtea împărătescă și îm
păratul l’a tocmit ca găinar, mai dându-i 
înc’o slujbă: ca în dilele secetose să ude 



Pagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 172—1-896.

minunate ca acestea, ce le vedem noi as
tădl?

Unui Francez sâu Neamț, carî în țâra 
lor pârtă o economia mai înțelâptă de câmp 
vădendu-ne miriștile nostre după secere, 
arse și pârlite de s6re și fără nici o ver- 
dâță pe ele, pe cari umblă de cele mai 
multe-orl nisce vite slabe și morte de fome, 
îi s’ar părea, că se află într’o țâră sălba
tică, eră nu civilisată precum e a nostră.

La acâsta ar trebui să se cugete și 
economii din acâsta comună, deorece după 
cum vedem cultura trifoiului și a celor
lalte plante de nutreț, nu se află nici mă
car la început, deși pământul se arată des
tul de bun și priincios culturei lor.

Cultura trifoiului roșu, preoum și a 
celorlalte plante de nutreț au luat în tim
pul din urmă și pe la noi în apropierea 
orașelor și în comunele cu câmpurile co- 
massate un avânt așa de mare, încât ne
gustorii de asemenea sămânțe, cari mai 
înainte cu 20—30 de ani, abia vindeau 
câte-va Z00I de chilograme pe an, astăcll 
vând mai multe deci și sute de măjl me
trice ; mai mult, chiar și unii economi de 
pe la sate, unde se cultivă asemenea plante, 
au început a-șl scote înși-șl sămânțele de 
lipsă din acelea, nu numai pe sâfna lor, ci 
chiar și pentru vendare.

Ce dovedesc tote acestea? Dovedesc 
aceea, că cultura ierburilor sămănate este 
tot așa de lipsă și folositore în economia, 
ca și ceea a bucatelor, și că economii, cari 
nu încârcă introducerea lor cât mai în 
grabă în economiă, îșl lipsesc vitele de cel 
mai bun și mai gustuos nutremânt atât de 
peste vară, cât și de peste iârnă.

Când cultura ierburilor de nutreț va 
lua și în acâsta comună un avânt mai mare; 
când vitele nu vor mai fi silite a umbla 
peste vară morte de fome prin miriști, 
atunci se vor putea face încercări și cu 
crescerea unui soiîi mai bun de vite, pre
cum e cel actual; s’ar putea face încercări 
cu crescerea vitelor de rassa (soiul) Pinț- 
gau, Simenthal și altele; pănă când însă 
nu se va face acâsta, pănă atunci trebue 
să se mulțămâscă economii noștri cu vite 
de aici, ca și de pe aiurea cu soiul actual, 
deorece eventualele încercări, nu numai că 
n’ar reuși, ci ar putea fi chiar păgubitore 
pentru cei ce le-ar întreprinde. (Aprobări).

In legătură ou acestea n’ar strica, când 
economii noștri ar fi mai prevăzători și la 
vinderea bucatelor și ar cultiva mai cu 
sâmă astfel de sămănăturl, cari nu recer 
atâta lucru și carî se plătesc mai bine, de- 
drece nu numai la noi, ci chiar și în alte 
țări se simte o scădere continuă în prețul 
bucatelor.

împrejurarea acâsta a făcut pe unii 
economiști învățațl, ca să studieze afacerea 
și să publice apoi resultatele ei. Resultatele 
la cari au ajuns economiștii numiți sunt 
forte interesante. Din acelea se vede, că 
nu scade prețul bucatelor, pentru-că ce 
s’au înmulțit rodele pământului, ci pentru- 
că ce o sâmă de speculanți vând și cum
pără pe termin la bursa din capitalele ță

rilor mai mari anumite cuantitățl de bu
cate, carî cumpărate din mână în mână, 
hotăresc prețul lor adese-orl nu numai din- 
tr’o țâră, ci de cele mai multe-orl chiar 
din lumea întrâgă.

Lucrul stă așa! Un bancher sâu un 
om care trăesce după venitele capitalului 
său, pune încă prin Ianuar sâu Februar o 
anumită cuantitate de bucate în vânzare, 
cari se află încă pe câmp și abia răsărite, 
cu un preț bagatel, pentru cari și pune 
suma de lipsă îndată jos în bani sâu hărții 
de valore. Altul de lângă el dă în târg și-l 
căștigă cu câte-va procente, pe cari bogă
tanul le bagă în busunar drept dobândă, 
după capitalul său pus în jocul de bursă 
(un fel de lotăriă). Al treilea de mai înco- 
lea cumpără aceeași cantitate de bucate, 
pe lângă ore-carl procente, pe carl le vinde 
la al patrulea și așa mai departe.

In modul acesta se ficsâză prețul bu
catelor, nu numai dintr’o țâră, ci adeseori 
din lumea întrâgă, astfel ca speculanții să 
câștige tot mai mult, âră plugarul să nu-șl 
potă scote din vinderea acelora nici măcar 
cheltuelile făcute cu lucrul câmpului și 
strînsul acelora.

Stăpânirea din țâra nemțâscă, a fost 
cea dintâiu, care a adus acum mai de cu
rând o lege, prin care se opresc terguelile 
de bucate făcute pe termin mai înainte de 
strîngerea recoltelor de câmp. Rămâne acum 
rândul la stăpânirile celorlalte țări, ca să 
facă și ele asemenea, ca astfel bietul eco
nom să nu mai fiă silit de a-șl lăpăda bu
catele sale, câștigate cu multă trudă și os- 
tenâlă pe un preț de nimic.

Acestea sunt onorată adunare 1 îmbu
nătățirile și reformele mai nouă pe terenul 
economic; îmbunătățiri, cari au dat și mai 
dau și astădl mult de gândit economiștilor 
învățațl.

Dâe D-cjeu, ca pornirile stricăciose 
arătate în acest discurs să se împuțineză 
și se înceteză din an în an tot mai tare 
din mijlocul poporului nostru; dâe D-cleu 
de altă parte ca îmbunătățirile și reformele 
economice amintite aci să se introducă cât 
mai curând prin tote comunele nostre: 
atunci nu ne îndoim, că vom putea realisa 
mai lesne și mai ușor scopul la care țin- 
tesce asociațiunea nostră transilvană și des- 
părțămintele ei, care nu este altul decât: 
„literatura română și cultura poporului ro
mân!“ (Aplause generale).

Amintiri din viața de soldat.
(N arațiunej.

Intr’adevăr erau frumose timpuri pe 
vremea când eram eu soldat. Purtam pe 
atunci rocuri albe și când omenii ne 
Ziceau, că pantalonii ne ajung pănă la 
gât, nouă nici că ne păsa, pentru-că sciam 
că numai de năcas ne Zi°> fiind-că ei nu 
puteau să aibă tot așa.

Un fecior mai țanțoș ca mine nici nu 
se afla în regiment, hainele îmi stăteau pe 
trup de minune frumos.

Ceea ce voesc acum să vă vorbesc 

este un lucru de tot serios, care într’ade- 
văr pentru mine fu cam neplăcut și era 
pe aci să-mi pierd renumele bun, oe-1 a- 
veam. Dâr, cumcă eu într’adevăr trebue se 
fiu un om cu minte, ceea ce toți omenii 
dela noi din sat o sciu, se vede și de acolo, 
că atunci nu m’ar fi ales și pe mine în co
mitetul satului, de-oreoe acolo au lipsă nu
mai de omeni cu minte ca mine.

A fost așa-deră, ca să nu facem vorbă 
multă, cam prin anii 50. Pe timpul acela 
eu eram recrut în orașul B. la regimentul 
X. Timpul era cam înaintat, erau aprope 
împlinite cele 8 săptămâni de năcas și se 
apropia timpul să mergem și noi cei t’nerl 
să stăm cu pușa în serviciu. De câte-orl 
îmi aduceam aminte de acâsta, tot-dâuna 
mă temeam, pentru-că în serviciu cât ce 
greșescl ceva îndată te iau de după cap 
și te aruncă pe câte-va Zile în „cușcurie**.

într’o Zi veni la mine un amic F., cu 
care eram la o companiă și îmi era și pă- 
mentân.

Amicul F. îmi Zise:
— „Scii frate ceva, eu mi-am împli

nit anii de cătăniă și acum mă duc acasă 
la ai noștri; dâr tu, care numai acum în
cepi cu cătănia și vei merge cât de curând 
în serviciu, trebue să-ți cumperi o gheretă 
(încăperea pentru sentinelă). Măsarul nu 
ți-o face din 10 fl. și de aoeea sci tu ce, 
dă-ml tu 3 fl. și îți las eu pe a mea, pen
tru-că eu nu voesc să o duc cu mine acasă. 
Cu 3 fl. numai ție ț’o dau, că-mi ești prie
tin și pământân. Ghereta este aceea, care 
stă dinaintea pazei colo în piață și poți să 
ți-o aduci acasă încă astădl**.

— „Apoi frate F.“, îi diseiu eu, „că
suța aceea nu-i de-a împărăției ?**

Amicul meu la întrebarea acâsta nu 
și-a mai putut reținâ rîsul și-mi Zise:

— „Frate eu nu te ținem așa nebun, 
atunci împărăția inulțl bani ar trebui să 
aibă ca să potă cumpăra la toți recruții 
câte-o gheretă. Tu insă, dâcă în săptămâna 
viitore ț’a veni rândul să mergi în serviciu 
și n’o vei avea, atunci îi vede tu, ce-țl va 
d e d-1 sergent, pentru-că el mai mult de 
lucru are cu aceea, ca toți ficiorii să aibă 
căsulia sa și Zice, că soldatul fără de acesta 
e ca și bourelul fără casă“.

După vorbele acestea amicul F. mă 
privi așa cu jele, încât eu îi' creZui tote 
câte îmi spuse pănă acum. Atunci eu cu 
un greu oftat am scos din busunar 3 fl. și 
i-am dat amicului F. și astfel târgul s’a 
isprăvit și căsulia din piață era proprieta
tea mea.

— „Părinții tăi1*, Zise amicul F., bă- 
gându-și iute în busunar cei trei florenl, 
„se vor bucura, când le voiu spune, ce 
târg bun ai făcut “.

Amicul meu îșl luâ Z^ua bună dela 
mine, âr eu mai dorindu-le celor de acasă 
multă voie bună și sănătate, s’a dus, Zi
când, că se grăbesce la tren ca să nu în- 
târZie.

Acum eu n’aveam alt lucru mai de 
grabă, decât să mă duc iute după căsulia 
de pază de pe piața cea mare. Când am 

vădut eu căsulia, așa frumosă, colorată cu 
negru-galbin, atunci într’adevăr mi-a rîs 
inima în piept și eu aș fi luat căsulia nu
mai decât în spate, de nu era prea grea. 
Pentru aceea m’am dus în odaia de pază 
și am Zis d-lui corporal:

— „D-le corporal, n’ai fi d-ta așa de 
bun ca să lași pe un ficior dela pază să-mi 
ajute să duc în casarmă căsulia aceea, ce 
stă afară ?“

La vorbele aceste corporalul înholbâ 
nisce ochi mari și striga cătră mine:

— „Mișelule, ești nebun, ori beat? 
VedI de te cară de aici, că îți ard nisce 
pălmi, de-țl sar dinții din gură, tot câte 
cinci decodată!**

Cu d-1 corporal am nimerit’o rău.
— „D-le corporal1*, îi Ziseiu din nou, 

„creZl d-ta că eu sunt nebun ori beat, 
când eu cer să-mi dai ce e al meu ? 
Sciu eu acum de ce nu voescl d-ta să mă 
lași să-mi duc acasă căsulia, îți place d-tale 
de ea și voescl să o ții pentru d-ta; eu îți 
spun însă, că aceea nu-i căpăta-o !u

Abia iam spus eu aceste, și el face 
semn unui soldat, îi spune ceva încet la 
urechiă, arată cu degetul la cap, soldatul 
caută la mine și iesă afară din odaie.

După aceea corporalul s’a purtat mai 
prietinesce cu mine, mi-a dis să șed pe o 
bancă, ce se afla acolo, și îmi Zise s6 aȘ" 
tept numai puțin, că va veni numai decât 
un ficior, care să-mi ajute să duc căsulia. 
Eu m’am liniștit și iar l’am întrebat:

— „L-le corporal, să nu-mi ia-i în 
nume de rău, că eu am fost cu d-ta așa 
de dur, dâr veZl o așa căsulia ca aceea, 
nu-i numai jucăriă.

Corporalul privi cu compătimire la 
mine, dâr nu Zise nimic. Ceilalți soldați 
dela pază rîdeau și șopteau între sine, dâr 
eu nu înțelegeam nimic de ce ei rîd, și 
așa eu cugetam: rîdețl voi, dâr eu am 
cumpărat un lucru bun și frumos forte 
lesne, dela amicul meu F.

De-odată văd numai, că se deschide 
ușa odăiei de pază și în lăuntru întră me
dicul militar urmat de doi soldați dela 
spital. Noi toți sărirăm de pe bănci, când 
a întrat medicul, corporalul îi însciința me
dicului Zicend:

— „D-le medie, acesta e omul**.
Atunci mi-am gândit: d-1 medic va 

visita prima dată căsulia să vadă, că ore 
e destul de sănătosă pentru de-a putea lo
cui în ea. Dâr ce să vedl? In loc să visite 
căsulia, el vine la mine îmi caută pulsul,, 
mă întrâbă, că am poftă de mâncare, și 
că pot dornU bine.

— „B'orte bine d-le medic**, i-am răs
puns eu, „dâr eu nu sunt morbos, și mi-se 
pare, că aci este o greșală, pentru-că 
eu am venit singur numai după căsulia de 
afară să o duc acasă**.

— „Forte bine**, îmi Zise medicul, „îți 
vei căpăta căsulia ta numai decât**, de- 
mândâ apoi corporalului: „Numai decât se 
aduce-țl un car ca să ducem pe acest ne
fericit în spitalul militar**.

Când am auZit de spital, am luat’o

straturile cu flori și în fiă-care diminâță să 
pună pe ferâstra dela odaia în care dorm 
fetele câte-un buchet de flori, pe care să-l 
potă lua fetele, când se vor scula.

Găinarul îșl făcea bine datorința și 
împăratului îi plăcea mult de el, văZendu-1 
atâta de harnic.

Fetele cele mai mari erau logodite 
amândouă și după câte-va Z^e au ȘÎ avut 
nunta. Așa, că împăratul a rămas numai cu 
cea mai mică. într’o di, pe când era nu
mai fata singură acasă și se uita pe fe- 
râstră la moșneagul, care plivea buruenele 
dintre flori, se dă moșnâgul peste cap și se 
preface într’un voinic mândru și frumos 
de-i răpi inima fetei. Flăcăul scutură frâul 
și iată-i calul pe care-1 încalecă și, ridicân- 
se în văzduh, dă un ocol împrejurul ora
șului, apoi se slobode ârășl jos în grădină. 
De aici calul se duce și voinicul se dă de-a 
peste capul de se schimbă ârășl în moș- 
negul de mai înainte. Fata, după ce văZu 
acesta minune ne mai auZită, nu se putu 
răbda să nu-1 întrebe, că cine este el și ce 

fel de om nesdrăvan e, de s’a schimbat în- 
tr’atâtea forme..

Flăcăul i-a spus, că este fecior de îm
părat și că el a venit aici numai s’o vadă, 
de-drece ea e surZuită de mirâsa lui. în
voiala s’a făcut și din partea fetei. Ei se 
înțelegeau acuma despre nunta lor, când 
și în ce Zi ar® s’o aibă.

Intr’una din Z^0 vine un fecior de 
împărat, ca să pețâscă fata împăratului. 
Fata nici nu voia să se arate, Zi00nd, c& 
ea îșl are mirele ei. împăratul se făcea foc 
de măniă, când o auZi și o silea pe fată 
cu tot prețul să se arăte pețitorului.- Fata 
a eșit din casă și s’a dus la bordeiu de ’i 
s’a jeluit găinarului. Găinarul s’a dat de-a 
peste capul și s’a schimbat într’un voinic 
mândru și frumos și scuturând din frâu i-a 
venit și calul. El îșl încăleca calul și după 
ce dă un ocol împrejurul orașului, vine și 
întră în curtea împăratului. împăratul când 
îl vede mult se minuneză de o așa frumu
sețe de om și Zi°0 în gândul său; Un așa 
ginere,. când mi-ar veni, ce mândru ași fi 
eu atuncea 1

Intr’acestea îi Z^00 fata: — Vedeți 
tată, acesta este mirele ce mi l’am ales eu!

— Și cine e? Și de unde-1 cunoscl tu?
— II cunosc, căci acesta este găina- 

narul tău.
— Care găinar?
— Moșnegul, care l’ai tocmit în Zii0!0 

trecute ca să ne îngrijâscă găinile și să ne 
ude grădina cu florile.

Imperatul nu voia să crâdă vorbele 
fetei, creZend, că a înebunit de bucuriă, 
văZând un așa fecior frumos.

Feciorul, după ce întră în casă, îi cere 
împăratului făta, spunendu-i, că învoiâla 
între el și între fată e făcută de mai îna
inte, și acum nu-i rămâne alta, decât să 
facă pregătirile de nuntă pănă se va reîn- 
torce el de acasă cu părinții lui. Spunân- 
du-i acestea s’a făcut nevădut.

Feciorul de aici a plecat acasă, căci 
se temea, nu cumva se sosâscă împăratul 
și împărătâsa din călătoria lor și să nu-1 
afle acasă. El, cum ajunge acasa, îșl așâză 
calul în grajd și astupă gaura ce o săpase. 
După ce le-a pus pe tote în bună renduâlă 

sosesce și împăratul cu împărătâsa din că- 
lătoriă și mult se bucurară văZendu-și fiul, 
întreg și sănătos. împăratul îl întrâbă, că 
de ce a nechiezat calul cel nesdrăvan, căci 
audindu-1 s’au grăbit acasă, temându-se să 
nu ’i se fi întâmplat vr’o nenorocire. Fe
ciorul n’a tăgăduit, el i-a spus drept împă
ratului și împărătesei pe unde a umblat și 
ce ’i s’a întâmplat. împăratul și împărătâsa 
după ce s’au mai odihnit vre-o două-trei 
Zile, s’au gătit din nou de călăteriă du- 
cându-se dimpreună cu fiul lor după mirâsa, 
ce i-a fost ursită.

Ei, după ce și-au luat mirâsa au venit 
acasă și au mai făcut înc’o veseliă cum nu 
s’a mai văZut. împăratul și-a dat scaunul- 
său văcărelului, pe care și-l luase de fiu. 
Văcărelul a fost un împărat atâta de pu
ternic și atât de înțelept încât ’i se dusese 
vestea în totă lumea de puterea și înțelep
ciunea sa. Ei au trăit în înțelegere și dra
gostea cea mai bună și vor fi mai trăind’ 
și astădl de nu vor fi murit.

Incălecai p’o șea și vă povestii așa.
Domețiu Dogariu. 
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pe ușă afară, dâr cei doi soldați o apucară 
după mine, strigând:

— „ Prindeți-11 Prindeți-1! Aoela-i 
nebun!“

Și se fi vădut cum alergau omenii 
după mine strigând, der acesta n’a ținut 
mult, pentru-că în curând m’au prins și 
m’au dus înapoi în odaia de pază. De os- 
tenelă și de frică nici nu mai puteam vorbi, 
numai diceam din când în când:

— „Nu-s nebun! — căsulia am cum
părat’o cu 3 fi.!“
Aci se apropia de mine medicul și cu com
pătimire ine întrebă:

— „Spune-mi mie, ce tot ai tu cu 
căsulia ?***

Acum am început eu ai povesti tote 
dela început. Medicul începu a rîde și toți 
feciorii, cari se aflau în odaia de pază. Eu 
însă, acum am înțeles, că prietinul meu F. 
m’a înșelat.

Der nici nu gătaiu bine de povestit, 
și iată, că se deschide ușa odaiei și o pa- 
trolă aduce între baionete pe amicul F., 
care era mort de beat. Amicul F. în loc 
să se ducă acasă, s’a dus cu cei trei fi. în 
cârciumă și s’a îmbătat tun. Prietinul meu 
a trebuit să stea mai multe dile în arest.

Sosind în casarmă sergentul mă în- 
timpina cu vorbele:

— „No ! Nebunule, dâcă tu atâta ai
fi de mare cât de prost, atunci ai pute 
săruta luna“. Y.MULTE 81 DE TOATE.

Una pentru alta.

Sunt câți-va ani, de când se întâmpla 
în Anglia un duel între un medic militar, 
numit Dr. Youny, și un oficer de cavaleriă. 
Dr. Youny conducea pe rîul Themsa o lun
tre, în care se afla o societate de dame și 
doctorul mai cânta și din flaută, prin ce 
făcea o deosebită plăcere damelor din so
cietate. Dr. Youny a observat, că ei sunt 
urmăriți de o altă luntre, în care de-ase- 
menea se afla o societate de dame și ofi- 
cerl, de-orece le plăcea cântecul flautei. 
Medicul însă, îndată ce vedu, că luntrea, 
în care se aflau ceilalți oficerl, înceta de-a 
mai cânta din flaută. Unul dintre oficerii 
străini întrebă într’un ton aspru, pe me
dicul militar, că pentru ce nu mai cântă. 
— „Pentru-că așa mi-a plăcut", răspunse 
medicul. — „Hei’ mie nu-mi place", striga 
oficerul cam mănios, „și d-ta trebue se 
cânți mai departe, seu, decă nu, pe onorea 
mea te arunc în apă!"

Doctorul Youny, fiind-că nu scia se 
înote trebui vrând nevrend, să se supună 
poruncei oficerului și cânta mai departe 
pănă ce ajunse la țermure.

îndată ce doctorul a ajuns la țărm, 
a cerut satisfacția dela oficerul de cava
leriă, dicendu-i: „D-le, eu, ca să nu stric 
societatea mea și a d-tale, m’am supus ce
rerii d-tale îndrăsnețe, der acum și d-ta 
trebue se-țl dai socotela înaintea mea. Decă 
ai curaj, atunci diminâță trebue să te pre- 
sențl la ora și la locul, cari le voiu statori 
eu, și acolo ne vom bate. Eu doresc, ca 
lucrul să rămână între noi și nu vom ave 
lipsă de martori".

Oficerul primi invitarea și la ora ho- 
tărîtă se presentâ cu o sabiă bine ascuțită 
la locul statorit de doctor.

Der ce sră vedl ? Oficerul a mărmurit, 
când văcju pe doctorul Youny, că scote 
din busunar un pistol pe care-1 ținti spre 
capul oficerului clicendu-i: „Domniata tre
bue se te apuci se joci, după cum îți voiu 
cânta eu cu flauta, la din contră îți des
carc un glonț în cap !"

Oficerul nu se opuse și începu să jdee, 
și juca, juca o jumătate de oră. După aceea 
îșl puse doctorul flauta la o parte și dise 
oficerului: „Acum suntem împăcațl, d-le! 
D-ta ieri m’ai silit să-ți cânt din flaută 
fără voiă, er eu astădl te-am silit pe d-ta 
să joci fără voiă. Una pentru alta! Acum 
îți stau la disposițiă, decă d-ta voesci se 
ne duelăm, der atunci numai'între martori". 
Ambii duelanți se depărtară mulțămițl dela 
locul de duel.

*
Cea mai vechia epistolă de amor.

Intre tesaurile prețiose, cari se află 
în museul „Britisch" din Londra se află și 
o cărămidă oam mărișdră, care atrage aten
țiunea visitatorilor. Pe oărămida acâsta se 
află o inscripția, care conține cea dintâiQ 
declarațiă de amor, tăoută înainte cu 3500 
de ani, în soris, de cătră un cavaler de

Târgul de rîrriători din Sîeinnruch.

atunci amantei sale.

C/ălezidarixl septezxxa.n.si.„
AUGUST. are 31 dile. MĂSĂLAR.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâuu.

4 Ss. 7 mart, de Ef.
5 S. m. Eusigiu
6 ț Schimb la față
7 S. m. Domețiu
8 S. mart. Emili an
9 S. ap. Matei

10 S. m. Laurențiu

16 Rochu B.
17 Liberat
18 Elena
19 Sebald
20 f Sf. Stefan
21 Bernat, Adolf
22 Timoteiu.

Starea rîinătorilor a fost la 
10 August de 5597 oapete, la 11 August au 
intrat — ,— capete și au eșit 1030 capete ră
mânând la 1'2 Aug. un număr de 4567 ca
pete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e oh e. 
grea dela 44.— or. pănă la 45.— or. 
marfă ungurâsoă tineră grea dela
47. — or.pănă la 48.— or., demijloo deia
48. — or. pănă la 49.— or. u ș 6 r ă deia 
—.— or. pănă la —.— or.

Cursul ia bursa din tfâena.
Din 14 August 1896.

Renta ung. de aur 4% . . . .
Renta de oordne ung. 470 • • •
Impr. oăil. fer. ung. in aur 41/2°/0 •
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4!/2%

122.20
99.50

123.65
101.60

Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.80 
Bonuri rurale ungare 470 . . . 97.20
Bonuri rurole oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
Nâpoleoudorî..................... 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.62y2
London vista...................... 119.70
Paris vista..................... 47.55
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene. ..... . 44.05

Cursul pieței EJrașov.
Din 15 August 1896.

Bancnota rom. Oump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump, 9.43 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Oump. 9.48 Vând. 9.51
Galbeni Oump. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusescl Oump. 126. Vând. —.—
Mărci germane Oump. 58.30 Vând,
Lire turcesol Oump. 10.60 Vând. —. —
Soris. fonc. Albina 570 100.75 Vând. 101.75

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 12 August n. 1896.

Semințe -S "
3 Ș
0 —

Prețul per
100 chÂlogî.

dela până

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

SI
81
81
81
81
81

6.85
6.90
6.83
6.65
6,70

6.95
7—
6.95
6.70
7.05

Semințe vechi 
ori nouâ soiul

d* e
5 w 
-3 * *ai (O O

Prețul por
100 chil gr.

delii până

Secară
Orz 
Orz
Orz 
Ovâs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții soia

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

75
73

5.50
3.70
4.75
6.-
5.25

555
4-
5 50
7.50
5.65

Un respuns potrivit.

Profesorul Hufeland, care tot-odată 
era medic și autorul cărții întitulate: „AZci- 
crobioticau, fu chiămat odată la curtea re
gelui Frideric Wilhelm III. Acesta îi clise 
lui Hufeland: D-ta trebue se scii vindeca 
-ori și ce bolă, de-orece nimeni nu cunosce 
așa bine corpul omenesc ca d-ta!“

— „La totă întâmplarea noi medicii 
cunoscem corpul omenesc", răspunse Hu
feland, „der medicii sunt ca și păzitorii 
de nopte; aceștia cunosc fdrte bine stra
dele, der nu sciu ceea ce se' află înlăîntrul 
caselor11.

*

Potu-se scă cugetele și simțemintele 
omtiluâ de pe trăsurile feței ?

Fisiognomia este sciința, care învață 
de-a cunosce de pe trăsurile și desvoltarea 
feței caracterul (însușirile) omului. Renu
mitul naturalist Carus a scris despre sciința 
acesta o carte întitulată: „Când regii edi
fică, lucrătorii au mult de lucru", In car
tea acesta se scriu multe despre diferitele 
forme și trăsuri ale feței.

Intre altele se dice, că un om cu 
•barba ascuțită însemnă că este șiret, înțe
lept și tăcut; barba mole și grosă e sem
nul cuminției, semnul unui temperament 
rece, o natură dură; barba mică este sem
nul unui temperament lăsător, a lipsei unei 
voințe firme și a lașității și fricei. O barbă, 
ce mai mult e dată înapoi, e semnul nai
vității, simplicității.

Decă spațiul între nas și marginea 
buzei de sus e mic, și decă pe față se pot 
vede crețe, atunci respectivul este de o na
tură tare simțitore, der de caracter slab. 
Se dice, că acel om, a cărui buză de sus 
e îngustă, nu este inteligent. Decă spațul 
între nas și buza de sus e puțin lungă, der 
nu neted, atunci însemnă, că respectivul 
.are dela natură darul oratoriei, er decă 
spațiul e lung și neted, însemnă un carac
ter ordinar și răutăcios.

Un nas de tot tâmpit, cârn, e semnul 
tîmpirei, ceea ce cam cu greu se crede, 
de-orece So erate încă avea nasul cel mai 
urît de pe lume, și totuși a fost cel mai 
.învățat din lume.

Un nas, care e de tot drept, însemnă 
.că respectivul e om de tot viclen, peri
culos.

D-l Carus mai scrie în cartea sa, că 
omul, care are o voce răgușită, este „pes
simist" , și privesce tote întâmplările cu ne
păsare ; er cel ce are o voce sonoră și as
pră, are un caracter energic.

*

Burgul
SoiulProdnotediv. pânădela

Sem. de trif.

77

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșia 
rafinat duplu

1 
1 

1 
1 

1 
1

1 
1 

1 
1 

1 
1

Olou de 
Oleu de

rap. 
in

Uns. de porc dela Pesta 48 — 48.502 n dela țeră — —
ho Slănină sventată 42.- 43 —

afumată 49.— 50.—
Seu _ . _ ,—

p Prune din Bosnia în buțî J0.25 10.75
l-l din Serbia în saci 10.25 10.75
® Lictar slavon nou 14 25 14.50p- n bănățenesc 12.50 13.—

"3 Nuci din Ungaria
© Gogoși ungurescl

n serbescl
Miere brută _ 4__ _ ,—

galbină strecurată _____ _ ,—
Ceară de Rosenau __ __ ,—
Spirt brut —,_ —.—

H Drojdiuțe de spirt

Bursa de BucurescI
din 13 August n. 1896.

Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5u/o ÂJI.- Oct. 1013/S
Renta amortisabilă .... 5°/o * 100.—

n „ (Impr. 1892 . . . 5°/o ta.--Iul, 99.-
1* „ din 1893 570 » 71 99.-
n „ 1894 int. 6 mii. r>°/o Apr,-Oct. 96.’/,
H „ (Impr. de 32. ’/2 mii. n lan.-iilie 86 ‘/2
n „ (Impr. de 50 mii. n n h 87.3/,
n „ (Imp. de274 m. 1890 4'7o m n 87.—
îi „ (Imp. de4om. 1891 47o n h 86?/,

„ (Im. de 120 iul. 1894 77 71 86,’/4
„ (Im. de 90 mil. 1896 4% •• r 87.-

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6"/o Mai- Nov. 101-
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 3150 10 288.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—Iul. 94.3,'„

,5 „ ,. din 1884 57o Mai- Nov. —
„ „ din 1888 &7o lui.-Dec. —.....
„ „ din 1890 57o Mai-Nov. 95 3/.,

Scrisuri fonciare rurale . . . &7n lan.-lulie 91-7S
„ urbane BucurescI 6“/o 11 >1

J! JJ 5! 57r. » n 88-
n „ „ Iași . . f'7n n » 82.—

Oblig. Soc. de basalt artificial «7» n d —. -
V. N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1648
Banca agricolă......................... 5C0 160 v. 207.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 441.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 1» » 462.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 305.--
Soc. Rom. de Constr, uit. div.151. 250 179.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.

„ „ 2 em. u. d. 0 1001 —t—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30i> —
„Bistrița1' soc. p. f. hârtii 30»/' LOCO —.
Societ. p. const, de Tramways 201 *1 n 400.—
20 irancl aur 20.04

Proprietar: Dr. Aurel Mure^ianu.
Redactor responsabil Gregoriu Bfiaior.

Anunciu.
Se aduce la cunoaciința publică, 

cumcă casele aparținătfire erecților 
după George Barițiu, care constau 
din 2 edificii separate, cu o curte și 
fântână comună și anume:

1) casa situată în suburbiul 
Scheiu strada Caterinei de sub Nr. 3 
nou, constătătdre din 2 odăi mari, 
un entreu, un cabinet, o bucătărie, 
pod spațios, 4 pivnițe și dependen
țele necesare;

2) casa situată tot în suburbiul 
Scheiu strada băilor sub Nr. 6 nou, 
constătătfire din 2 odăi, un entreu, 
o bucătăriă spațibsă, pod spațios și 
dependențele necesare, care ambele 
case sunt partere, în stare bună și 
aduc o chiriă anuală de 500 florini 
v. a., în urma edictului oficiului căr
ților iunduare din Brașov Nr. 1823/96 
tkvi., se vor vinde la 17 August 1896 
st. n. ante ameip' 9 ore în localul ofi
cios a cărților funduare din Brașov 
prin licitațiune judecătorescă bene
volă plus oferentului.

Condițiunile de licitațiune se 
pot privi, atât la oficiul cărților fun
duare, cât și în cancelaria advoca
tului Simeon Damian în fiă-care c|i 
dela orele 9—12 ante și 3—5 după 
amecjl. 1038,3—3.

Insciințare.
Subsemnatul aduce la cunoscin- 

ță publică, că aflându-me în pro
ces de divorț cu soția mea 
Paraschiva Puiu născ. R. Ștefan, cu 
începutul cțitai de astăcțl ori-ce dato- 
riă contrasă de ea, pentru mine nu 
o consider ca obligătdre și nu i-au 
asupră-ml sarcina de-a replăti.

Brașov, 10 August st. n. 
1043 2-2 Teodor Badea Puiu.
4

Pentru clădirea unei vile
pe Livadia-postei, la aer hun și în 
posiția cea mai frumosă se oferă 
teritoriu în condițiile cele mai 
favorabile.

Pentru informațiuni a se adre
sa în Strada Porții (seu Strada Căl- 
dărarilor) Nr. 29. 10442—2

«mHXHKBi»

costă aparatul 

r Kd i $ o n44 
complet, care se pdte 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tote 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fl. 
1010,4-6.

Nou inventatul aparat 
de fotografia

..KDISO.V 
este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acum iuventate.
„ EDISON" funcționeză 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a avea cunos- 

cințe fotografice.
Cu „Edison" se pote lua 
fotografii la moment', 
portrete, peîsajurl. 
Indispensabil pentru Tu- 
listl, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fl.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER,

Viena I. Adlergasse 12. 
Se trimite cu rambursă.

Sz. 2675-1896.
szlgb.

Pălyăzati hirdetmeny!
Fogaras vârmegye Tbrcsvâri jărâshoz 

bekebelezett Sz hodol, Torosvâr es Predeal 
kozsegekbol âll6 Also-Tdrcsvâri korjegyzo- 
seg elnevezese aliat s Torcsvârt a koz- 
ponti epuletben vald szâkhelylyel, lemon- 
dâs folytân uresedâsbe jott korjegyzoi âllo- 
mâs betoltesâre ezennel pâlyâzat kiiratik.

Felhivatnak tehât mind azok kik ezen 
evi 500 frt. pânzberfizetâs, szabad lakâs 
68 frt. utazâsi es 20 frt. irodai âtalânynyal
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a szabâly rendelet szerinti mellekjovede- 
lemmel es az âllami anyakonyvek vezete- 
seert evi 60 fr. tisztelettdijjal javadalma- 
zott âllomâst elnyerni ohajtjâk, hogy az 
1883. evi 1.t. cz. 6. §-âban kbriilirt kelleke- 
ket igazold okmânyokkal felszerelt pâlyâ- 
zati folyamodvânyaikat f. evi Augustus ho 
Bl. napjâig bezârolag anual s inkâbb adjâk 
be mivel a kesobben ârkezo kervănyek fi- 
gyelembe vetettni nem fognak.

A magyar allamhivatalos nyelven ki- 
vul a român nyelvnek alapos tudâsa okvet- 
lentil sziiksâges es az okmânyokkal igazo- 
lando.

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

Torcsvârt, 1896 âvi julius ho 31-en
U r ii e îs , 

1039,3—3. szolgabiro.

V

: întenitiată
Ia 1887. „VICTORIA", întemeiată £ 

la 1887. |
---------------------

■ ^00000000<^--"—

O specialitate naturală neprețuibilă j
este apa minerală alcalin-accidă ‘bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok,
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COIltni*bă>*i 
de mistuia*e. lualadiele stonsaewhss, a rinichi
lor, a beșicii udului și aHe organelor respira- 
tore etc.

W Borvîz de primul ra^g -Wt 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU aia ISrasov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sihiiu. SigBiișora și în : la D-l I. B. Misselbacher
sen., în <DIsaj: la Segesvăry es tărsai, în Hîeva: la Ealog Gyula, 
în Orestie: la Nemeth Jănos.

Cu tătă stima:
1025,8-100 Administrațiunea isvorului

„M A TI Ij 15 A.44

(comit. Hâromszek). B O d O k. (Transilvani a).

■^Boobooooocx^

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

Capital de acții fl. 300.000. Fond de reservă fl. ^0.000.
Depuneri fl. &00.000. Circulația anuală fl. £2.000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
ves ce 5°/0 interese fără privire la terminul de abcjieeie.

Dare de venit după interese încă o 
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pană 
tituesc îndată la presentarea libelului fără

Depuneri se pot face și prin postă și se etectuesc mo
mentan după sosirea coinandei.

912,12-* Direcțiunea institutului.

solves ce insti-

la fl. 1000 se rea- 
a b 4 i c e r e.

»

i

ter gyabaie și sigar
pentru

SUFERINȚE UE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloc ulii celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s
Acestă balsamă preparată ou îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte foiosiotru în contra tuturoru greutătiloră de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedita itietti- 
ennientu de casă. popornlt.

Sticla, mare costă 1 fi., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoștință stau Ia disposițiă! 

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

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

Balsam pentru aud.
(0-eixor-33a,lsa,m.)

Celu mai probată și prin multe încercări celfi mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea auclului greu și spre redobândirea audului perdută. I Flacon I fl.

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

ZDepcsitvxlvL pri33.cipa.l-G. al-G. prod.vLcetor-c.lvxi 

Bm Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3.

In Budapesta: la farmacia 1. von Tbrbk.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposită din acestă balsamă de vieță.
Toth de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Fraga
(Fraier "Cr33A-versa.l-Ha-VLSsa,lToe)

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloră, răniloru și umflăturilorii.

Acâsta se întrebuințâză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasimea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulceratiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă ; la cașuri îusă, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbs buba și o vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.

In cutiore a 25 și 35 ci>. 
Fiți atenti!

* •>
De-6re-ce alifia de casă uuiversală de Praga se i"’i- 

teză forte desă, făcu pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutidrele din me'ală galbinu, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca fubricei 
de mai susă.

• •

■<

W*- JBk ASL

are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și eo insecte, de aceea îl laudă milione de cumpărători; și e forte 
cautat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“ 

flp flp VPlUlQPP' *n Brașovu: Da Domni» 7. L. et A. Hesshainier, 
lilu 11U “01111(110. Heinrich Zinz, Dimitrie Eremios nepoții, Emil Por, 
Frans Kelcmen farmacist, Julius Muller, Carol Schuster farmacist. Teutsch

Julius 
Victor Itoth 

iu et Fiu, Frits Gcisbcrger, 
rnș: La Domnii: 7. larosch 

în Cohalm: La Domnii: Ernst

JZjlțL " fac ©Fologele de busunar, 
Original doldin reinontoii- «ie (Senf 

//X-cu mechanism de precisiune antimagnetic, acu- 
ma inventat și în placă de arătător emailată.

Aceste orologe lucrate edmirabil de ele- 
vW £anfc> nu se Pot deosebi nici de specialiști, de

C0le de aur curat. Capacurile forte frumos cise- 
late, nu-șl perd fasonul și pentru mers regulat 
se garanteză în scris pe termin de 3 anT.

Prețul unui orologiu 6 H.
Potrivite SaaituE-i «Ic Groldil» CU carabin de siguranță, fason sport 

mărcî sau panteră cu fl fl. 50 cr. S6 dă la fiă-care orologii un toc 
gratis. Aceste orologe deja sunt introduse la cei mai multi amploiațl ai 
căilor ferate Austro-Ungare. Să pot procura esclusiv prin depoul central:

a-o Mlfred Fgseheir, Viena H Atliergasse 52.
Comaiidele se fac jim-îm i-assal»snrse (a>aeS»MaEBnae). —

DU
Karl Irit
et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Sucoensorul Anton Zcriff 
Hornung farm a tist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmaoist 
farmacist, Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoi 
Fritz Ozekely, K. Zcrbcs. Lazar <f- Verzar. — în Făgăr 
Heinrich Sehul. Alexander Nehrer, Jacob Fleisig.
Wolff', Eduard Victor Melos.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


