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Brașov, piața maro Nr. 30.
8criaori nofiancate nu «o 

primesc. — Manuscripte un se 
ratrimet.

INSERATE ae primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri decnunolurl: 

în Viena : ăf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Mosss, A. &ppoliks 
Nachfolger; Anton Oppeltk, J. 
Danncbcr, în Budapesta: A. F. 
Goldbergerg, Eckstein B&nwi; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suo- 
curaale de Boumanie; în Ham
burg; Karolyi <& Liebmann.

Prețul Inaarțlunllor: o seria 
garmond pe e ooiână 8 or. 31 
BOcr. timbru pentru o publi
care, Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Beclamo pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 30 bani.

„&azeta'‘ iese în flS-care iji.
Aiionamenie pentru Austro-Ungarta: 
Pe un an 12 fl.( pe șese ioni 

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

PBntru România si străinâiaie:
Pe un an 40 franoî, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai» 

Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din întru și din arară 

și la dcL colectori.
llwMHfflitiil juni BrasoT 

administratiunna, piața xiare, 
Târgui Inului Nr. SOVetaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 cr. 
Cu duenl în caia: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar o cr. v. a. b6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și intierțiunile sunt 

a ac plăti înainte.

Nr, 187.—Anul LIX Brașov, Duminecă, 25 August (6 Septemvre) 1896.

Amiciția imgurescă.
Sub acest titlu cjiarul bucurescean, ce 

apare în limba francesă, „L’IndCpesidance 
Roumaine", publică în fruntea numărului 
sSu dela 1 Septemvre un remarcabil arti
col de actualitate. Etă ce elice confratele 
nostru:

„Ungurii încă tot mai caută se 
despice părul în patru ca se găsescă 
însemnătatea visitei, ce-o va tace 
Francisc Iosif în România. Când 
cine-va nu e cu consciința curată 
se spariă la ori ce sgomot, are frică 
chiar de umbra sa; acesta li-se în
tâmplă acum și Maghiarilor. Dovada 
eclatantă de amiciția, pe care Suve
ranul lor îșl propune de a-o da po
porului român independent îi neli- 
niștesce, și neîncetat ei se întrebă, 
dâcă acest eveniment nu va ave o 
înrîurire bre-care asupra sortei po
porului român din Transilvania, ce 
se află sub stăpânirea lor.

Din momentul, când s’a anun
țat visita împerătescă, acesta a fr'st 
singurul gând, ce a stăpânit gaze
tele din Pesta. Unii șoviniști dela 
ruda întrebau, că „bre nu vor tre
bui se plătescă Maghiarii prețul 
amiciției austro-române“ ? Cu alte 
cuvinte, că bre nu vor fi ei obligați 
se tracteze în viitor mai omenesce 
pe conaționalii noștri?

Der iute s’a putut vedâ la ve
cinii noștri bre-care schimbare; ei 
au înțeles fără îndoială, că nu era 
la timp să pună astfel de întrebări, 
și că era mai bine a nu le mai 
atinge și a face o față prietinosă și 
grațibsă națiunei, care se pregătesce 
a primi călduros pe Regele lor. Ast
fel încetară de a mai ține vorbiri 
asupra daco-românismului și înce
pură se ne încarce pe noi (Românii 
din România) cu dragostea. „Pești 
Hirlap", „Nemzet", „Pești Naplb", 

„Pester Lloyd“, tbte foile lor ne-au 
dat să cunbscem c’un ton mișcat 
„cum dbuă popbre, făcute pentru a 
rămâne vecinie unite, ar face rău, 
dâcă s’ar disputa pentru nimicuri, 
cum interesele politice ale celor 
doue națiuni au ajuns se fiă identice, 
adecă unele și aceleași etc."

Gata de-a cădâ dintr’un es- 
trem într’altul, câte-va foi din Pesta 
vrend se ne măgulescă, se avântară 
chiar la cuvintele cutezate, că „fără 
România, tripla alianță nu pbte conta 
la un succes strategic!"

Noi n’am sciut până acum, că ve
cinii noștri aveu o opiniune atât de 
înaltă despre puterea nbstră militară 
și despre rolul, pe care noi am pute 
fi chiemați să-l jucăm la un cas dat. 
Pe dată-ce amiciția nbstră li-se pare 
lor așa de prețibsă, cum se ne es- 
plicăm, că ei n’au încercat nimic 
pănă acum pentru a-o câștiga? Ba 
din contră, ei au făcut tot ce numai 
au putut pentru a-șî înstrăina sim
patiile nbstre, întrebuințând față cu 
frații noștri de dincolo de munți, 
nisce procederl ca din alt vâc. Decă 
aceste prigoniri ar fi contribuit cel 
puțin a întări ideia de stat maghiar, 
acest cal de bătăliă al vecinilor noș
tri și a face pe naționalități se ca
pituleze! Dâră nu, agitațiunea rasse- 
lor nemaghiare, cari luptă pentru 
păstrarea limbei lor și a individua
lității lor naționale este mai vigu- 
rbsă ca ori și. când, ea silesce gu 
vernul din Pesta se stea necurmat 
la pândă, și într’un moment de în
curcătură ea pbte se devină isvorul 
celor mai grave pericole interibre.

Inse Maghiarii nu vor se se cu- 
mințâscă cu nici un preț.

înainte cu vr’o lună un congres 
didactic întrunit la Pesta, la care 
au luat parte persone din cele mai 
distinse, a votat o resoluțiune, ce 

tinde de-a transforma în șcdle de 
stat, va se 4’ca A0 a maghiarisa 
șcblele, unde instrucțiunea nu se face 
în limba maghiară. Când cugetăm, 
că între 16,858 de școle poporale, 
ce esistă în Ungaria, numai 865 sunt 
șcble de stat, 1952 șcble comunale, 
âr restul șcble confesionale, si că în 
mai mult de 8000 din aceste șcble, 
învățământul nu se predă în limba 
maghiară, ci într’o limbă legalmente 
recunoscută de stat, putem se ne 
dăm semă de caracterul absolut 
estravagant (șuchiat) al resoluți'unei 
congresului didactic.

Proteste energice n’au întârejiat 
de a se ridica din tbte colțurile 
țării și decă dieta din Pesta ar vre 
să ia în vedere o astfel de propunere, 
tbte bisericele regatului ar între
prinde o adevărată cruciadă pentru 
apărarea bunului lor cel mai scump. 
De aceea însă se nu credeți cum-va, 
că vecinii noștri vor slăbi din ideia 
lor. Ba ei se vor acăța de ea cu 
tbte puterile lor, pentru-că sciu, 
că șcdla de stat e singurul instrument 
în adevăr eficace spre a submina 
celelalte naționalități. In aceste șcble 
se cultivă șovinismul cu atâta iu
bire; în aceste șcble sciința, istoria 
și geografia sunt asaltate pentru a 
celebra pe Maghiar. Numai el sin
gur este ființa perfectă, bun, cura- 
gios, toți ceilalți sunt mici și mes
chini. .

Maghiarul e neînvins, neviola- 
bil. Numai trădarea a putut să-l co- 
vârșescă momentan. Când e la adecă, 
Maghiarii sunt, cari au învins la Vi- 
lâgos (Șiria) și fără de trădătorul 
Gorgey, Francisc Kossuth ar fi ins
talat astădî în Kremlinul din Moscva.

Ce mirare, decă acest nenoro
cit șovinism are o atât de multă pu
tere chiar și asupra personelor, cari 
se disting prin talentul lor, prin cul

tura spiritului lor și între cari se 
recrutâză bărbații de stat? Nu s’a 
aflat încă un om politic maghiar de 
Dbmne-ajută, care să aibă curagiul 
de-a propune în dietă o resolvare 
resonabilă a cestiunei naționalități
lor. Nimeni nu cutâză să o facă de 
frică, că va fi stigmatisat ca un 
antipatriot.

In Austria, țâra ce are reputa
ția de a fi reacționară, censul elec
toral s’a micșorat și este vădit, că 
tbte sunt pe cale de a ajunge la 
sufragiul universal. Poftiți și vorbiți 
în democratica Ungariă de sufragiul 
universal, care va înarma cu bule
tinul de vot pe tote naționalitățile!

Astfel deci întreg sistemul ma
ghiar tinde la asuprirea celorlalte 
rasse, taxate ca mai inferibre. Con- 
strîngerea momentului îi face pe 
vecinii noștri să se folosâscă cel pu
țin în limbagiul lor de accente mai 
dulci; der ei nici că se gândesc 

! de a lăpăda măcar cât e negru 
I sub unghiă din programul lor de 
asuprire.

De aci se pbte deduce, cât preț 
au demonstrațiunile de amicițiă și 
lingușirile, cu cari Ungurii ne ome
nesc de-o lună încoce„.

Dieta și budgetul.
De mult n’am avut de lucru cu 

dieta ungurescă. Membrii ei, cinstiții 
deputați cu perciuni și fără perciuni, 
au fost pănă acum împrăștiațî prin 
țâră ca să se odihnâscă după atâta 
potop de muncă, ce-au avut’o în 
stagiunea trecută. S’au odihnit ei 
peste vară cum s’au odihnit, dâr mai 
mult au colindat pe la cei alegători, 
spunându-le povești frumbse și ade- 
menitore pentru a-le câștiga inima, 
căci doră se apropiă ârăși alegerile

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Petrea Iovului.
Rar mai poți vedâ aeji un fe

cior așa de frumos, cum era în vre
mea lui, Petrea Iovului din Nucet. 
Apoi jucăuș și horitor cât gândeai, 
că numai a juca și a hori a învă
țat de când îi. Mai scia fii00 și în 
fluer de1 muia inima fetelor, chiar 
de pâtră să fi fost.

Un fecior cu aceste însușiri nu 
prea pbte înturna curând, după ce 
esă odată de acasă, că ici îl întâl- 
nesce o fată: „Unde meri mă? Un- 
de-țl e fluerul? Jucăm Sâmbătă sera?" 
Dincolo întâlnesce o nevastă: „Mă, 
dă pace fetii să mârgă, că se gră- 
besce“. Mai încolo se întâlnesce cu 
un bărbat: „Când întri la număruș, 
mă? Sciu că ți-a da maiorul o ți
gară, când te-a vedâ sub măsură!“ 
Dincolo întâlnesce pe altcine-va, care 
âr trebue să $ică ceva.

Mai pe scurt, un fecior frumos 
de toți e întrebat, toți îșl prind 
vorbă cu el, toți îl opresc în cale, 
de — vrend, nevrend, întârejie, pe 

unde merge. De unde a venit și fli- 
cala :

Om frumos și vită, grasă 
Anevoie-ajung acasă; 
Omul frumos se deoche, 
Vita grasă se potope.

Așa se întâmplă și cu Petrea 
Iovului, care mai cu drept cuvânt 
ar fi trebuit se se cflca : Petrea Io- 
vulesii, că lovu, tatăs’o, era mort 
colo departe pe câmpurile Italiei 

sub o tufă de frăgar 
lângă domnul ghinărar;

a picat lovit de-un glonț, când era 
Petrea de un an și jumătate. Deci 
Petrea nu cunoscuse pe tatăs’o ; atâ- 
ta-i spuneau bmenii, de când s’a 
apucat de-i mare și el, că chiar așa 
era și tatăs’o, când l’au dus cătană. 
Dâr să nu ne uităm vorba, așa se 
întâmpla și cu Petrea Iovului; când 
eșia de acasă, rar înturna curând, 
ori cât îi 4i0ea mă-sa: „Nu șede 
mult, dragul mamii!“ Der el nu era 
vinovat, că de mergea la fântână 
după apă, gândia-i că-i făcătură, toc
mai atunci mâna și fătbia pe Mă- 
riuca ei, Todosia pe Ana ei, Todora 
pe Flbrea ei; tocmai atunci trebuia 
să mai vină, vecțl bine, cu graba și 

câteva neveste și vr’un bărbat și 
câțl-va și mai câți.

Una-1 întreba: „Te-o prins se
tea Petre?“ Alta: „Te-ai și sculat 
Petre?“ Alta: „Stai Petre, că ți-oiu 
scbte eu apă, că ești slăbuț, sărace, 
fi cădâ cu cârligul". Și el la tbte 
trebuia să le răspundă, și le răs
pundea și le mai întreba și el una 
alta: „Dâr tu ce-ai visat as’ nbpte? 
Ai grije, de-ai visat cu cai, îți vin 
pețitorii, de te-ai visat sburând, îi 
sbura de acasă, te miri ce mut te-a 
duce". Toți rîdeau, că ce vreți, erau 
tineri, nu le intrase încă apă rece 
pe urechi.

Nu-i vorbă, măsa-1 certa, ca ma
mele: „âr ai stat mult, ți-s’a răcit 
mâncarea. Ore când te-i învăța și 
tu odată să vii mai curând, când te 
trimit undeva?"

Era Petrea Iovului ca de 18—19 
ani, când s’a apucat fecioriță Mă- 
riuca fătului. Și era ca o jbrdă de 
frasin Măriuca, subțire și înaltă și 
tinâră, că nu era mai mult de 14 
mult de 15 ani. El încă era cam 
așa: înalt, subțirel și totuși spătos 
și bine clădit. Apoi amândoi era al- 
benețl, amândoi cu părul creț și cu 
ochii vineți, amândoi ai fi jurat, că 

și sunt frați. Nu mă prinde deră mi
rarea de ce Măriuca juca mai bu- 
cuibsă cu Petrea, decât cu orl-care 
fecior de gazdă și de ce Petrea juca 
mai bucuros cu Măriuca, care numai 
atunci se apuca fecioriță, decât cu 
fetele cele mari, de vrâsta lui. Iți 
era mai mare dragul când îi vedâi 
jucând p’amândoi; el iuind :

Lelișoră gura ta 
Pentr’un husoș nu-o aș da, 
Pentr’un husoș pentru doi 
Pentr’un plug cu 6 boi.

Apoi:
Lelișoră dela vamă 
Taie-un puiu și ne fă zamă, 
Că de-i veni tu la noi 
Pentru unul ți-oiu da doi!

Ea rîdea și se uita ’n gura acea 
mandră, din care eșiau glumele și 
iuiturile, de gândiai că se o sârbă. 
Dâr de multe-ori se cam uită lung 
Măriuca la el, lung și jalnic și gân- 
ditbre. Cine ar fi fost atunci cu bă
gare de semă la ea, ar fi gâcit ce 
socbte.

Vorbea muerile ’n sat, că ele, 
mai de una, mai de alta, âr când 
venia vorba de Petrea Iovului , tbte 
aveau numai un cuvânt pe buze: 
Ar fi bună păreche Petrea Iovului 
cu Măriuca fătului, că amândoi sî 
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de deputațî și trebue să-și asigure 
voturile alegătorilor.

In adevăr, d-nii deputațî pe vre
mea asta cam țîțăe, căci „domnia" 
lor e cam pe isprăvite. Au fost aleși 
pe cinci ani, der acești ani, precum 
am mai spus, sunt pe sfîrșite. In 
luna lui Februarie negreșit trebue 
se urmeze alegeri nouă, der se c}ice, 
că alegerile pot se urmeze încă acum 
în tâmna acesta. De aceea s’au și 
început corteșirile în tâte părțile țe- 
rei. Se elice) că fișpanilor li-s’a și 
dat poruncă se îngrijescă a pune pe 
picior de răsboiu tâtă armadia sluj 
bașilor mari și mici de prin orașe 
și comitate, — ca de obiceiu—vor 
ave chiămarea de-a terî pe alegă
tori la urnă mai cu făgădueli și bli- 
duri de linte, mai cu înfricărl și alte 
apucături, la cari treburi ei se pri
cep atât de bine.

Va să cjică timpul ispitelor este 
la ușă. Alegătorii români trebue chiar 
de pe-acum să se îngrădescă bine, 
ca să nu lase pe Satana să între în 
casele lor. Și se vor face multe fă- 
gădueli, multe vorbe late și umflate 
vor aucji, der ai noștri'să aibă bine 
de grijă ce fac, căci trecutul a pu
tut face pe ori-care om cuminte să 
să vadă, ce plătesce vorbele lor.

Destul că dieta de-ocamdată s’a 
deschis din nou. Joia trecută s’a 
ținut prima ședință, în care lucrul 
cel mai de căpeteniă a fost, că mi
nistrul unguresc de finance Lukâcs 
a presentat planul de budget al sta
tului pe anul 1897

Este minunat acest budget. 
Tâte cheltuelile statului pe anul vii
tor sunt socotite cu 475.,238,670 fl., 
er venitelele cu 475.326,305 fl. Va 
se (țică stăm minunat. Venitele, după 
cum a arătat ministrul, sunt așa de 
mari, încât nici nu se pot cheltui 
tâte, ci mai rămâne ceva și pe 
de-asupra măcar-că cheltuelile flă
cărui portofoliu ministerial s’au îmul- 
țit binișor. Așa de esemplu minis
trului de comerciu i-se pun la dis- 
posițiune în acest budget cu 2.135,000 
fl. mai mult ca în anul 1896; mi- 
ministrului de agricultură cu 1.100,000 
fl. mai mult; ministrului de culte 
și instrucțiune (pentru înaintarea in
tereselor maghiarisărei) cu 1.946,000 
fl. mai mult, și așa mai departe. Toțî 
miniștrii vor ave de unde să-și că- 
pătuescă pe funcționarii lor mai 
bine ca pănă acum și cu tâte aces

tea vor mai rămână câte-va mii pe 
de-asupra.

Apoi să mai cjici, că nu-i ne- 
sdravăn .ministrul Lukacs. Intr’un 
timp când toțî cetățenii se plâng 
pe sărăciă, când dările și sarcinile 
dublice de tot felul au ajuns a fi 
ne mai suportaoile, când furtuni și 
grindină duc la sapă de lemn deci 
și sute de mii de locuitori, când 
mai tâte moșiile mari sunt încărcate 
cu datorii: ministrul vine și ves- 
tesce lumei, că statul stăpânit de 
ei, se înăcă în bogății și oă atâția 
bani au domnia.lor acolo la Buda
pesta, încât nici nu mai sciu cum 
să-i cheltuăscă.

Păte că ei se aibă bani, der că 
statul ar sta așa de bine și că ar 
fi așa de bogat, precum vre să-l 
arate ministrul Lukâcs, asta nu mai 
trebuia s’o spună ministru, căci ce
tățenii, cari gem sub povara sarci
nilor și a miseriei de tot felul sciu 
mai bine decât și toți miniștrii dela 
Budapesta, cum stau trebile cu bo
gățiile țereii și cu fericirea cetă
țenilor.

Revistă politică.
Congresul catolicilor din Austria. 

Marța trecută s’a deschis în Salz
burg congresul catolicilor din Aus
tria. In ședințele de Marți și Mier
curi s’au pertractat mai multe ces- 
tiunî, cari privesc pe Papa și bise- 
serica catolică. Este remarcabil însă, 
că au ajuns în discusiune și alte 
cestiuni importante și de interes ge
neral. Așa d. e. Miercuri s’a dat 
cetire unei scrisori a cardinalului 
Schonborn, în care acesta între altele 
recomandă susținerea și apărarea 
șcdlelor confesionale, apoi pretinde să 
se respecte autonomia provincielor și 
egala îndreptățire a tuturor națiunilor din 
Austria. In ședința de alaltăerî ținu 
o vorbire lungă contele Sylva Ta- 
rouea, în care dovedi că „liberalis
mul" modern ruineză agronomia în 
Austria. După-ce binecuvânta apoi 
cardinalul Haller pe membrii congre
sului, președintele prinț Clary de
clară congresul ca încheiat.

*
Mortea prințului Lobanoff. Sâm

băta trecută plecară Țarul și Țarina 
din Viena, după cum se cpce> de- 
plin mulțămiți cu primirea ce li-s’a 

făcut din partea monarchului nostru 
și a curții din Viena. Pe drum spre 
Kiew, unde Țarul avea se asiste la 
sfințirea catedralei nou edificate, se 
întâmplă însă un incident neaștep
tat și fârte ponderos pentru mersul 
viitor al politicei rusăsci. Când 
adecă sosi trenul de curte rusăsc 
în apropiarea gărei Lepetowka mi
nistrului de esterne rusăsc, prințului 
Lobanoff Rostoivsky, care se afla în 
suita Țarului, i-se făcu rău și după 
câte-va âre el muri în cupeul său. 
Țarul și Țarina fură adânc sguduiți 
de acâstă nenorocire. Prințul Loba
noff a fost un politician distins și 
un diplomat fârte cu tact, așa că 
mortea lui a produs viuă compăti
mire în tâte cercurile diplomatice. 
Se vorbesce, că de următor al de
cedatului ministru este destinat con
tele Șuwalloff, guvernorul general al 
Poloniei. Țarul va fi însoțit în că
lătoria sa mai departe, în locul prin
țului Lobanoff, de secretarul de stat 
Șișkin. *

Turburările din Constantinopol. 
Privitor la turburările mai nouă din 
capitala Turciei sosesc următârele 
sciri: „Neues Wiener Tageblattu află 
că tote puterile au dat ordin vaselor lor 
de resboiti, s4 plece în mările turcescî. Se 
observă, că în cașul de față e vorba 
de reînoirea măsurilor deja luate în 
mod temporar în 1895. Măsurile ac
tuale vor fi luate în aceleași condi- 
țiuni. Nota colectivă verbală a am
basadorilor, ca răspuns la nota Por
ții dela 27 August, va respinge în
cercările de justificare ale Porții, 
făcând se reiasă probele despre in
diferența guvernului, și citând chiar și 
cașuri de participare activă a autorită
ților civile și militare, în timpul ulti
melor turburări, ba chiar organisarea 
populației pentru urmărirea Armenilor.

SCIRKE O8LEL
9

— 24 August.

Profesorul Weigand din Lipsoa, oare 
ș:-a ales ca pntă a face studii mai adân
cite asupra limbei române și din causa 
acâsta s’a hotărît a călâtori prin ținuturile 
locuite de Români, spre a intra în atin
gere ou poporul nostru oa sâ-i cunoscă 
mai deaprope graiul, obiceiurile și însuși
rile, se află aouma îa Ardei. Duminecă 
Dr. Weigand a sosit dela MărtineștI pe jos, la 
Orășhe, unde a întâmpinat o primire ami- 
oabilă din partea Românilor. La convenirea 

de sera din aoest orășel, dspele german 
fost salutat cu căldură de sooietatea ro
mână de bărbați și dame, oe se întrunise 
aici. O deosebită surprisă i-s’a făout pro
fesorului Weigand, presentându-i-se în de
cursul sării 12 călușerl îmbrăoațl în costum 
național oondușl de un vătaf, cari au jucat 
vitei eseul joc românesc. Marția trecută 
Dr. Weigand a fost în Alba-Iulia, unde aîn- 
tîmpinat asemenea o primire oăldurdsă din 
partea inteligenței române. Și aid a fost 
săra o întrunire la un hotel în onorea 6s- 
pelui. Dela Alba-Iulia d-1 Weigand s’a dus 
la Blașiu și Sebeșiul săseso, er de aci va 
merge prin munții apuseni.

—o—
Erășî o sabia istorică maghiară. N’au 

trecut două săptămâni, de când Maghiarii 
saltau de buouriă, că Țarul le-a dăruit sa
bia lui Rakotzy, și eoă ei au desooperit 
acum în Serbia o altă sabiă, pe care ar voi 
s’o aibă. Se c|ice> oă în posesiunea prefec
tului serbeso Angheliol din Sabaț se află 
sabia, pe care Ludovic Kossuth a pierdut’o 
în 1849 între Ada-Kaleh și Vercirova, oând 
o tulise la fugă spre Turoia. Sabia a fost 
apoi aflată de nisoe soldați sârbi și dela ei 
ajunse în mânile lui Angheliol. Se 4100> °ă 
s’au făout deja pași pe lângă ministrul-pre- 
ședinte sârbesc NovakovicI, oa la reco- 
mandațiunea acestuia sabia din vorbă se 
fiă restituită de cătră regele Alexandra „aa- 
țiunei mghiare".

—o —
Dela Asilul „Elena Domnii". Exame

nul pentru admiterea oandidatelor îa Asilul 
„Elena Domna" din BuourescI se va în
cepe la 25 August în Iași și la 28 în Bu- 
curescl. Pentru 15 locuri vaoante sunt peste 
200 de concurente.

—o —
Sașii „veriji" In săptămâna acesta 

s’a întâmplat o schimbare în redacțiunea 
(Țarului Sașilor „verc|Iu „Kronstădter Ztg.“ 
din loc. D-1 Lurtz Korodi, care de trei ani 
de 4’10 a f°st directorul acestui diar, s’a 
retras, depărtându-se din Brașov, și în lo
cul d-sale a luat conducerea d-1 Rudolf 
Lorschlag. Direcția foiei va rămâne aoeeașl,

— o—
Esposițiă de tablouri. Aflăm, oă în 

orașul nostru se va arangia pe timp de 
câte-va (Țle esposițiă de tablouri originale 
dela pictori renumițl. Aceste tablouri, ți
nute în generul-istoric și țărănesc, se 
transportâză aoum dela Viena la Buou
rescI. Venitul Esposiției va fi destinat în 
favorea fondului orășenesc al săracilor.

—o—
Omor. D;n Nădab (comit. Aradului) 

ni-se scrie: In 30 August n. nisce păzitori 
de câmp de aici s’au dus la Teodor Unou, 
ca să ia zălog pentru nisce cai ai lui, ce 
păsceau într’un loc, UDde nu era iertat. 
Aci s’a iscat certă și la urmă Teodor Uncu 
a luat bâta din mâna păzitorului Mdiaiu 
Ogrinciu și a început a-1 bate. Intr’aceea 
însă celalalt păzitor a smuls bâta din mâna 
lui Uncu, dăr acesta totuși nu s’a lăsat, ci 
pe M. Ogrinciu l’a tras sub piciore și l’a 
bătut așa, că după vre-o patru bre de su-

frumoși și harnici și de omenia, dăr 
una ca asta nu se pâte, că ori cum, 
fătul e fruntaș în sat, er Iovulesa 
nu are decât cociuba de casă și pote 
2—4 găini și o mâță. Apoi numai 
din drag nu se pâte trăi, er fetul, 
bine că-i om cu stare bună, der mai 
are copii, nu pâte da numai la Mă- 
riuca tot ce are. Afară de aceea și 
era cam prea tiner Petrea pentru 
Măriuca, că numai de era cu 4 ani 
mai mare ca ea și ei începură ai 
veni pețitori, er el nu eșise încă 
dela cătane. E drept că de cătane 
scăpă el cu reclamații ca se țină pe 
măsa, der când merse a peți la fe
tul, acela-i spuse oarejin: dragul badii 
Petre, eu nu cțic că nu ți-aș da pe 
Măriuca, der veeji tu, să-ți spun 
drept: tu nu ai numai căsuța și și 
aceea-i slabă, ăr eu mult tare nu 
pot da cu Măriuca, că mai am copii; 
fără, uite dragul badii, nu te grăbi 
cu însuratul, veȚi mai întâiu de-ți 
însămnă câte ceva; doi-trei ani mai 
poți holtei și Măriuca feti; pune-te 
și-ți adună câte ceva, veȚi tu cum 
merg mulți feciori în țeră și vin 
plini de bani, dâr de-i avea noroc se 
vii și tu cu ceva prindere de bani.

Bine Țice badea, cugetă Petrea, 
numai de nu l’ar pune păcatele se 
mărite pe Măriuca pănă vin eu, c’a- 
tund 40U> nu 3Ciu ce a? face.

Cu mare greu spuse Petrea ma
mei sale înțelegerea făcută cu fetul, 
er ea, ca muere pățită îi spuse așa: 
„Fetul meu, mai sunt în lume fete, 
nu numai Măriuca fătului, rămâi tu 
locului și te însâră după lege, că 
drept că bogățiă nu avem, der avem 
căsuța nâstră, din care nimeni nu 
ne pâte sminti, apoi ești sănătos și 
lucrător bun, ’i lua păment în parte 
dela cei ce au prea mult și-i trăi 
cum ți-a rendui Dumne4eu, der nu 
lua tu lumea ’n cap. Cum am trăit 
păn’ acum, fără bogățiă, der și fără 
lipsuri, și de aci încolo vom trăi.

Ba, mamă, eu merg în țeră, mă 
fac pleuar și drotar și în 2—3 ani 
adun bani, păn’ atunci nu mai vin 
acasă. Der decă aflu pe Măriuca mă
ritată, 40U< nu sciu ce fac atunci.

Și într’adevăr Petrea se gata de 
cale, plecă cu câți-va âmeni, cari 
sciau rendui prin țeră și se puse 
slugă la unul ce lucra cu tinichea 
și-i purta marfa strigând: „haideți la 
marfă bună, âmeni buni". Și într’un 
jumătate de an învăță și el a lucra 
cu tinichea și-și făcu scule și prinse 
a lucra și ce aduna para lângă para, 
ban lângă ban, gologan lângă golo
gan, pănă făcea din ei pol, er polii 
nu-i schimba ci-i lega cu șepte ațe 
și-i punea în fundul șerparului. P’a- 
tunci meșteșugul cu tinichea era tare 

bine plătit, tinicheua era eftină, er 
vasele gata aveu preț bun și erau 
fârte căutate, astfel că toți cei ce 
lucrau acestă măestriă, de erau păs
trători, puteau aduna pe an și păn’ 
la o sută de poli. Ac|i nu e nici 
marfa așa bine plătită și tinichâua 
s’a mai scumpit și măestrii s’a mai 
înmulțit, și totuși adună, care-i har
nic și păstrător, 50—60 poli pe an, 
pe lângă ce-și plătesc în țeră odaia, 
unde lucră și dorm, pe lângă ce 
trăesc și-și plătesc câte unul ori mai 
mulți servitori se-i porte marfa prin 
orașe și prin sate.

Astfel Petrea își puse tâtă nă
dejdea în vorbele fătului și în Mă
riuca lui și cu hărnicia rară lucră 
4i și nopte și-și agonisi în doi ani 
și jumătate 160 de poli și vei a 
merge acasă să se însore cu Măriuca. 
Der n’a fost să. fiă așa. Când se 
gătâ de cale nimeresc la el câți-va 
cunoscuți și prietini de ai lui și-i 
spun că Măriuca de bună semă s’a 
măritat după un fecior bogat din 
satul vecin. Aucjind el vestea acăsta 
aruncă sculele jos și «Țise prietinilor: 
„aci aveți sculele mele, mai am aci 
și câteva vase nevendu-te, fiă ale 
vostre! Sănătate bună!" Cu aceste 
vorbe s’a despărțit de prietinii lui 
și a apucat prin oraș gânditor. Când 
fu pe dinaintea poștei puse 100 de 

poli și-i trimise mamei sale cu asem- 
națiune telegrafică, în care însemnă 
numai atâta: „Suntsănătos.Măritată-i 
Măriuca? Și dumniata cum te afli?"

A dâua 4i primi dela măsa răs
puns telegrafic: „Banii i-am primit. 
Sunt sănetâsă și te doresc să vii 
acasă. Măriuca-i măritată!" r.

Primind el vestea chiar dela 
mă-sa, era pe deplin încredințat, că 
Măriuca, deră-i măritată. Deci își 
dise: De ce âre să mai merg eu acasă! 
La ce să trag? Mama pote trăi cu 
banii ce i-am trimis vre-o 4—5 ani, 
și fără mine. Deci stau aci, der âre 
ce să încep? Uneltele și tinicheua 
de-ocamdată nu-mi fac nici o plă
cere. Mă bag la âste, acolo sunt tot 
feciori, care și-au lăsat drăguțele 
acasă, ca și mine, mulți — când 
s’or întârce — pâte le-or afla mă
ritate, cum s’a măritat și Măriuca. 
Numai la oste-i de mine! Acolo-s 
tot feciori de pânza mea.

Acesta fu chiar când se găta 
armata română să trecă Dunărea 
asupra Turcilor. In scurtă vreme în
văță trebile militare, că era feciorul 
isteț și scia și o lecă de carte româ- 
nescă, câtă învățase dela dascălul 
Panfilie dela ei din sat. Deci nu 
trecu nici o lună deplin și scia 
rendui puscei și eserțirul ca un sol
dat bătrân.
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ferințe bietul om a și murit. Teodor Unou 
a fost prins de gendarml și arestat. Sa 
vede, că el p’a avut gându-1 de-a omorî, 
dedre-ce îi pare rău de fapta sa și tot 
plânge, der e târziu. Acestea sunt urmările 
celor ce nu sciu să-și stăpânescă patimele 
și mănia. — Nădăbanul.

Numire. In urma unei hotărîrl prea- 
înalte a fost numit canonic cancelar Moise 
Neș, fostul vice-direotor al convictului gr. 
cat. din Oradea-mare.

—o —
Direcțiunea Liceului Sf. Gheorghe din 

Bncuresci ne rogă a aduce la cunoscință, 
că, spre a da o mai vădită pildă elevilor 
săi, oă prin merit și silință le este des
chisă și celor săraci calea, ca ou propriile 
lor puteri să ajungă a ocupa locuri de 
onore și a aspira la aceleași demnități în 
stat cu cei bogați, va țină in diua de 8 
Septemvre v. c. in localul Liceului din Calea 
Victoriei Nr. 166, la orele 8 diminua, con
curs pentru ocuparea a 10 locuri de bursieri 
in acâstâ scolă, dispuse în următorul mod : 4 
ocurl interni și 4 esternl, câte unul pentru 

clasele a 3-a. a 4-a, a b-a și a 6 a ; 2 lo
curi de semi-internl cu dejunul și masa, 
pentru clasa 7 a. Condițiile de admitere se 
pot afla în tote «jilele, seu cere prin cores
pondență dela secretarul Liceului. Insorie- 
rile se primesc dela 20 August, pănă la 6 
Septemvre inolusiv. Director al acestui 
liceu este d-1 Anghel Demetrescu.

—o—
Adunarea muncitorilor din orașul 

Brașov și jur se va ține mâne, Dumineca 
6 Septemvre, la 2*/ 2 ore d. a. în grădina 
restaurantului „Nr. 5U. La ordinea dilei 
vor fi puse următorele obiecte: 1. Dreptul 
eleotoral general și posiția ce vor ave de 
luat muncitorii față cu el; 2. Darea de
sămă a delegaților, cari au fost trimiși la 
Budapesta pentru de-a lua parte la con
gresul muncitorilor din Ungaria, ținut în 
cjilele de 24 și 25 Maiu c. 3, Propuneri și 
întrebări. Muncitorii sunt rugați din partea 
comitetului arangiator să ia parte la adu
nare în număr cât se pote de mare.

— o —
„Din inunca cu dreptate dați și na

ției o parte11. Aceste cuvinte de aur le 
cetim pe eticheta tipărită a unei sorisorl, 
ce-o primim dela d-1 Petru Manciu, croitor 
în Oravița. E puțin cunoscut încă numele 
acestui modest croitor român, măcar-oa 
densul ocupă un loc forte de onore intre 
industriașii noștri. D-1 Manoiu e primul 
premiat pe terenul industriei naționale din
tre industriașii români bănățeni. La expo- 
sițiunea universală din Barcelona (Spania) 
din 1888, d-sa a fost distins cu diplomă și 
medalie ae aur pentru escelentele sale lu- 
orurl. Cea mai mare onore insă a făcut’o 
d-1 Manoiu industriașilor romani prin per
fecționarea celei mai bune mașini de cusut, 
asupra căreia d-sa a obținut patentă pen
tru Austria și Ungaria încă pnntr’un de
cret imp. reg. datat din 9 Ianuane 1894. 
Mașinile de cusut perfecțioLate de d-sa 
portă numele „M.anciuu, fiind cu preferință 
recomandabile pentru croitori, deore oe au 
un mare avantagiu la cusutul șinorelor, a 

vatei etc. Atelierul d-lui Petru Manoiu, 
fundat 'a 1882, este în Oravița. Din ne
norocire, acest loc e prea puțin avantagios 
pentru d-sa, dedre-ce nu găsesce în părțile 
acelea omeni specialiști in ale mecamoei și 
industriei, de cari ar avă multă trebuință, 
dr publicul în total nu-l îucuragieză, ba 
fiind-oă d-sa este un Român fdrte înflăcă
rat, rrebue să indure și multe batjoourl și 
insulte din partea streinilor. Anul trecut ’i 
s’a furat chiar și firma, pe care dușmanii 
nu o puteau suferi fiind-că era oă inscripția 
românescă („La Vultur, simbolul Romei 
vechl“). Aoum d-1 Manoiu ne rogă să-i re
comandăm un lăcătuș de mașini (Masehinen 
Schlosser), oare să potă conduce un atelier 
mecanic, oe voesce d-sa a întemeia acolo 
cu soop de-a confecționa mașine de cusut 
după sistemul îuventat de d-sa. Se recere, 
să-și fi câștigat praxa la vre-o fabrică. Pen
tru conducerea atelierului e de ajuns un 
om pe lângă d-1 Manciu. Avend purtare 
bună, în scurt timp el pote deveni un bun 
meoamc, asigurându-șl un viitor frumos. 
Cererile sunt a se adresa pănă la finea lui 
Novembre c. d-lui Petru Manciu, în „Ora- 
vița“ (Bănat;. — Avis lăoătușilor români!

— o—
Lordul Edmoud Fitzmaurice, fost 

sub-seoretar de Stat în Englitera, a pleoat 
în esoursiune prin județul R.-Sărat, însoțit 
de d-1 Dim. 1. Ginea, seoretar general ai 
ministrului de esterne. E probabil, efl06 
„Epooa-1, că Excelența Sa va veni și în 
Transilvania și anume la Brașov, Sibnu și 
Arad.

—o—
Contele Șuivaloff, guvernorul Poloniei, 

despre care se dice, că ar fi destinat să 
ocupă locul deoedatuiui ministru de esterne 
Lobanuff, a lost lovit Miurcurea treoutâ de 
apoplexiâ în partea stângă a chipului. Se 
asigură, că starea contelui e forte sendBă.

—o—
Recolta din acest an, după cum ni-se 

sorie din Tirintia mare, lângă Mureș-Oșor- 
heiu, este in aoele părți mulțamitore. Grâ- 
neie bune, cuouruzul asemenea, 6r ierburile 
sunt de mijmc. Prune puține, mere multe. 
De-asemenea ni-se comunioă dela Hațeg, că 
recolta în tdta Țera Hațegului e de tot 
frumosâ. Mai ales viile promit o recoltă 
bogată ca rar alta-dată. Grindină în părțile 
aoestea n’a căclut. — Din Sângerul de 
Uâmplă ni-se scrie, că pe-acolo inca a oă- 
cjut grindină și ploi torențiale, așa că forte 
puțin ii-a rămas dmenilor din recolta aces
tui au.

— o—
înecat cu băgau. Săptămâna acesta a 

murit la Clușiu un muncitor cu numele 
Gorgy Mihâly. El muri de-odată, fără să 
fi lost bolnav. Lucrul acesta a părut bă
nuitor și de acea cadavrul răposatului a 
fost tăiat și cercetat de doctori. Aceștia 
au aflat, că nenorocitul om a murit înecat 
de băgău. Intr’o sără adecă el se dusese 
acasă beat și, înainte de a se culca, îșl 
băga un pumn de băgău (scrum de tutun) 
în gură. Curând după aceea a adormit și 
după cum se vede, pe când el durmea, bă- 
găul i-a întrat in laringe, pricinuind morte.

Cuartir penti . 'tudențl. Intr’o bună 
familiă română in apropiarea școlelor 
nostre din loc pot fi primiți în cost și 
cuartir 2 — 3 studeoțl mai mici de 14 ani. 
Cuartir forte sănătos și spațios. Suprave 
ghiare strictă. Pentru informațiunl a se 
adresa la administrația fdiei nostre.

—o—
Avis de concert. Cunoscuta cântărâță 

din orașul nostru d-șdra Lula Gmeiner va 
da Luni în 14 o. un concert în casa nouă 
de concerte. Abonamente la loourl se pot 
face de pe acum în librăria W. Hiemesoh.

— o—
Musica orășeuâscă va concerta mâne 

seră, Dumineoă, în grădina otelului „Po
mul verde11 sub conducerea personală a 
d-lui dirigent Ant. Brandner. 8e va ese- 
cuta și marele putpunu din „Cavalleria 
Rusticană11. începutul la 7y2 6re. Intrarea 
30 or.— Tot mâne la 11 ore a. m. musica 
va oânta pe promenadă.

NECROLOG. Dăniiii Lica, advocat, 
la 28 August n. c. și-a dat nobilul suflet, 
după scurte suferințe, în etate de 59 ani, 
în mânile Creatorului. Rămășițele pâmen- 
tescl ale soumpului decedat s’au înmormân
tat în cimitenul gr. eat. din Sâugeorgiu 
la 30 August st. n.

Fiă-i țărîna ușdră și memoria eternă!
Sângeorgiu'-român, la 29 August 1896.

Jalnica familia.

SOIRI ULTIME.
BucurescI, 4 Septemvre. La Inau

gurarea Porților de fer, M. Sa 
Regele Carol va fi însoțit de d-nii 
Dum. bturdza, C. Stoicescu, Emil Ghica, 
ministru plenipotențiar al țării la 
Viena, și Al. Balș, consul general al 
țării în Budapesta. Se cjice, că pen
tru cjiariștii români, unguri și străini 
s’au aranjat mai multe camere în 
localul scolei primare din Orșova.

Atena, 4 Septemvre. La Faler 
a sosit escadra englesă, compusă din 
12 vase cu 8000 de marinari și co
mandată de admiralul Seymur.

Breslau, 4 Septemvre. Țarul și 
Țarina au plecat ieri sera din Kiew 
spre Breslau. împăratul Wilhelm, prin
țul Henrick și prințul-regent de 
Braunschweig vor sosi astăzi aci.

Cuvântarea
P. S. 8. Domnului Episcop Nicolae Popea 

ținută în biserica din Logoj la 
15 (27) August c.

Dorind doream, evlavioșilor ascultă
tori, să pot săvârși serviciul dumnezeesc, 
sânta liturgie, în biserica acesta frumdsă, 
aducând laudă, închinăciune și mulțămire 
Tatălui ceresc, pentru facerile de bine, ce 
le revarsă peste noi în tote dilele. Căci 
dâcă ființele cele necuventătore, însăși na

tura în felul său, dă semne de mulțămire 
cătră Dumnedeul puterilor, care le-a zidit 
și le cârmuesce, apoi cu cât mai vârtos omul, 
omul die, unica ființă cuventătore în lume, 
făcută după chipul și asămănarea lui Dum
nezeu cu hotărîrea, de a fi desăvârșit, pre
cum și Tatăl din ceruri desăvârșit este?

Au nu în tote dilele audim noi spu- 
nendu-ni-se în biserică, că totă darea cea 
bună și tot darul desăvârșit este, pogorînd 
dela Părintele luminilor?

Dorind doream mai încolo, iubiților, 
ca să mă văd față în față cu credincioșii 
comunei acesteia scutită de Dumnezeu a 
Logojului, care fără îndoială e una din 
cele mai de frunte comune, nu numai din 
eparchia Caransebeșului, ci din întregă pro- 
vința nostră metropolitană, să dau die, față 
cu iubiții mei fii sufletescl din comuna 
acesta și prin învățăturile, sfaturile și po
vețele mele bine-voitore arhierescl să pot 
contribui și mai mult la didirea lor și la 
înălțarea simțului lor religios și moral, mai 
ales în aceste dile de încercare, ce din tote 
părțile ne împresoră. Și așa, iubiților, nu
mai la câte o ocasiune, cum e și cea de 
acll, er altă dată prin pastorale, îmi pot 
îndrepta glasul meu cătră iubitul cler și 
popor din eparchiă.

Dorind doream în sfîrșit, iubiților, ca 
să particip și eu la îndoita vostră sărbă- 
tore de astădl, să mă bucur și eu de bu
curia vostră, bine sciind, că adl sărbați hra
mul sântei bisericii acesteia, al adormirii 
prea curatei Născătorei de Dumnedeu și 
pururea feciorei Maria, deoparte; er pe de 
altă parte tot astăclî îșl ține aici în Logoj 
adunarea sa generală Asociațiunea transil
vană pentru literatura și cultura poporului 
român. O mare distincțiune acâsta, căci să 
scie, că acestă asociațiune, cea mai vechiă 
și mai însemnată la noi românii, pănă acum 
îșl ținuse adunările sale anuale tot numai 
între marginile transilvanice, âr acum în- 
tâiașl-dată trecând marginile acestea, ono^ 
rea cea dintâiu v’a dat’o vouă.

Dâr, iubiților, bucuria, ce o simt eu 
adl să duce mai departe, încă și din alte 
puncte de vedere. Aruncându-ml privirile 
împrejur, eu aflu aici la voi nisce urme 
afund brăzdate de un simțământ tainic re
ligios și moral al înaintașilor voștri; aflu 
lucrul mânilor lor neobosite, care mă în
demnă să cred, că ei, acei înaintași ai voș
tri, au fost nisce omeni vrednici, nisce 
creștini adevărațl, pătrunși de o însuflețire 
curată pentru credința și biserica lor stră- 
moșască, de-o-parte; er de altă parte aflu 
mai încolo pe urmașii acelora nu mai pu
țin silitori, călcând cu bărbăție în urmele 
părinților, continuând lucrurile începute de 
ei mai departe cu o statornicie neînfrântă 
și neslăbită.

Au, iubiților creștini, biserica acesta 
măreță cu podobele, ce o înfrumsețâză, cu 
școla și clădirile, ce o împresoră; au preo- 
țimea acesta zelosă în frunte cu un con
ducător la locul său, cu corporațiunile în 
ordine regulamentară și cu un cor așa de 
excelent; au poporul acesta evlavios și plin 
de însuflețire în frunte cu o inteligință dis
tinsă, — au tote acestea să nu dovedăsog 
cu desăvârșire cele clise de mine ?

Veni vremea se trâcă Dunărea. 
Atât de voîob n’o fost doră nici 
odată, ca atunci, când le spuse ser
gentul: „feciori, mergem se arătăm 
lumei ce seim și ce putem!“ Era în 
glidă, der de bucuriă uită totul, îșl 
aruncă căciula ca o minge în sus și 
er o prinsă, strigând din răsputeri: 
„hura!a Și ceilalți feciori strigară 
asemenea, de se umplu văzduhul de 
glasul lor.

Și itrecură Dunărea și întrară 
în foc, și Petrea nu se lăsa mai pe 
jos decât fertații lui, cari 4iceau 
adesea despre el: „Al dracului e un- 
gurenul, măi, că nu mai scie de obo- 
sela. Uite, la el, par’ca cu pușca ’n 
mână l’a făcut mă-sa; firear al dra
cului să fiă!“ Când aucjia Petrea 
vorbele lor, le răspundea ricjînd: 
„Ei bre! ce vreți? Nu cumva eu sin
gur să vă fac rușine? Decât să vă 
fac rușine, mai bine mă pun și vă 
$ic în trișcă se se mire și Hosman 
Pașa ăla de cecala mea“. Și trăgea 
trișca din traistă și o punea la buze 
și scotea nisce trile din ea de toți 
rîdeau. Apoi o punea repede în traistă 
și 4i°ea: «Hei ortaci! Turcii nu 4*°  
în flueră, hai să facem și noi ca ei! “

*
Bătaia se gătase. Armatele se 

reîntorseseră, cele biruitbre voiose, 
er cele învinse cu buzele dăbălate. 

Mulțl morți și răniți rămaseră și din 
biruitori și din biruițl. Intre cei ră
niți se afla și Petrea Iovului dela 
noi, primise o plesură la pulpa din 
jos a piciorului stâng și ’i se um
flase piciorul de era cât o cofă și 
nu și-l putea pune în pământ. II 
duseră dâră pe car pănă în Bucu- 
resci unde-1 așe4ară într’un spital. 
Acolo, ca toți răniții din bătaie, era 
îngrijit cât se pote de bine. Surori 
de caritate dela crucea roșie grijau 
4i și nopte de răniți. Regele și re
gina încă i căutau și-i mângâiau cu 
vorbe părintescl.

Petrea suferea dureri mari. Pulpa 
piciorului prinsese a vineți, avea 
friguri de durere. Medicii stăteau pe 
gânduri ce să facă cu el, că se te
meau să nu-i cadă tot piciorul în 
aprindere și în urmă să mâră. El nu 
le putea spune, dâcă glonțul e scos 
din rană ori ba, căci pușcătura o 
căpătase când era chiar în vârful 
zidului la Plevna, atunci a simțit 
numai că-1 arde ceva la pulpă, der 
numai a dâua 4i ’i se umflă piciorul.

După aceste vorbe ale lui Petrea 
hotărîră doftorii se-i spintece pulpa 
piciorului să caute glonțul, deci îl 
întrebară decă va pute răbda trâz 
acea durere, ori să-l adârmă?

„Când am primit glonțul încă nu 
dormiam, de ce se dorm acum, când 

vreți să-l căutați?“ Și rîdînd din față, 
der crâșnind din dinți de durere în
tinse piciorul la doftori și4ise:„Pe 
acest sănătos nu vi-1 dau, că-i drep
tul și eu numai cu dreptul sciu face 
ponturi la joc!“

Și neadormit și neținut răbdă 
pănă doftorii îi spintecară pulpa pi
ciorului și aflară glonțul și-l scâseră, 
apoi spălară rana cu ce sciu ei, îi 
legară piciorul și-i spuseră că peste 
14 4iie e nădejde să fiă în stare a 
umbla cum e data. Când gătară dof
torii lucrul lor. el era tot apă, cum 
asudase de durere, der îndată ce se 
depărtară începu la glume cu ortacii 
și cu cei ce visitau pe răniții: „Ve- 
4utați ce cuțit bun au dumnialor? 
Trebue că-i fier bun în el! Cum aș 
vre să sciu de unde l’au cumpărat, 
să-mi iau și eu unul, că ori cum, 
der unâlta bună prinde bine la om“. 
„Mai bine 4i-ne 0 lâcă ’n finer, să 
ne trecă de urît“, 4'se un ortac cu 
o mână rănită și legată la gruma4L 
„ț)ic, frate, der mă tem că tu nu-i 
pute pocni în degete cu amândouă 
mânileu. „Nici tu nu poți face pon
turi cu amândouă piciârele11, răs
punse cel cu mâna legată!

Astfel ei îșl petrecură în rîsurî și 
glume ca să mai uite durerile, ce le 
făcuseră blestămații de plumb! tur. 
cescl. Dâr ranele dor rău, fiă omul 

cât de voinic, le simte pănă ’n ră
runchi. Cât de greu, der ranele făcute 
de plumb sunt nimica pe lângă ra
nele ce le face o dragoste nefericită.

Petrea Iovului 4icea în fluer, și 
făcea el și glume, din cea gură, der 
când își aducea aminte de Măriuca 
fătului, atunci lăsa fiuerul de o parte 
și înceta și cu glumele. Ceialalți or
taci din spital, credeau că de durerea 
piciorului nu-i mai scapă să facă 
glume, dâr ei nu sciau, că el are la 
inimă o rană mai adâncă decât la 
picior, nu pricepeau cânteca lui cea 
jalnică, ce o cânta în totă 4iua și 
de câte 4ece-ori:

„Nu-i doftor lecurl să-mi de6 
„Boia din trup să mi-o iee; 
„Câți preoți blagosloviți 
„Ba și călugări cinstiți, 
„Toți să vie să-mi cetdscă 
„Nu pot să me mântuescă, 
„Câte muerl vrăjitore 
„Și babe descântătore, 
„Tote vie și-mi descânte, 
„Tot n’oiu fi ca mai ’nainte ; 
„Vie mortea se mă spaie, 
„Că m’a duce la văpaie, 
„Dragostea de loc nu-mi iesă 
„Din inimă și din ose!u

— „Ce frumos mai scie cânta 
ungurânul!11 4iceu fârtații lui de su
ferință.
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D6r nici că se pote altmintrelea, iu
biți ascultători, d6că voim sS susținem ce-i 
al nostru, d^că voim sS asigurăm esistența 
și viitorul bisericei nostre naționale. Ne 
aflăm, ce-i drept, în împrejurări forte în- 
grijitâre, pline de greutăți și nScasurl din 
tote părțile, der trebue să luptăm, ca să le 
învingem și le vom învinge, decă vom voi, 
căci tote le pote omul, decă voesce pe cale 
drăptă punendu-șl nădejdea în Dumnedeu.

Urmați deci, iubiți credincioși, calea 
acesta și mai departe avend în vedere esem- 
plul 'cel bun și frumos al părinților voștri. 
Iubiți-vă biserica cu statornicie și căldura 
vostră tradițională; fiți tari ca stânca în 
credința strămoșescă, dela care nici un fel 
de făgăduință, fiă cât de amăgitore, să nu 
vă potă abate; țineți strîns la aședămintele 
datinile și obiceiurile bătrâne ca la lumina 
ochilor. Să nu uitați, iubiților, nicl-odată, 
că acestă credință, aceste așecjSminte, 
aceste datini și obiceiuri au fost tot-deuna 
razimul cel mai puternic al nemului nostru 
românesc pe acest păment. Mulțimea nă- 
oasurilor trecute, au nu ne dovedesce acesta?

Der, iubiților, biserica îșl îndeplinesce 
scopurile sale înalte și adecă: crescerea, 
cultivarea și luminarea fiilor săi credincioși 
prin școlă. Școla e fiica bisericii, der nu 
școlă păgânăscă, ci cea creștinăscă, care 
să întemeiază pe învățăturile sânte, d-deescl 
pe care le-a învățat însuși Mântuitorul lumii 
Iisus Christos și apostolii lui. Școla iubiți
lor, e lumina, care lumineză’întru întunerec 
împrăsciind întunerecul robiei, și are de 
scop luminarea poporului. Tot acesta a 
fost și scopul cel salutar al bărbaților noș
tri naționali, cari au înființat asociațiunea 
transilvană pentru literatura și cultura po
porului român. Ingrijiți-vă, deci și voi, iu
biților de școla vostră, ca să corăspundă 
din ce în ce tot mai mult recerințelor tim
pului și prin urmare scopului celui sânt 
amintit.

îmbrățișați mai încolo, iubiților, pe 
lângă celelalte și industria, comerțul și 
meseriile, ce ne duc la starea cea bună 
națională, căci aceste ne desgropă adl co
morile și avuțiile. Părinții noștri le-au cul
tivat acestea cu multă însuflețire odinioră, 
sa înțelege după împrejurările timpului lor. 
Au piața Logoului nu ne-ar pute șopti ni
mic despre acest adevăr? Fiți și buni eco
nomi, iubiților, căci numai așa putem ajunge 
la o stare materială mai bună, de care 
avem trebuință în tote dilele, căci decă 
datori suntem a ne îngriji de cele sufle- 
rescl, nevoițl suntem a ne îngriji și de 
cele materiale, fără de care nu putem îm
plini lipsele și trebuințele ndstre.

Der, iubiților, tote acestea numai așa 

vă vor folosi, dăcă veți trăi în dragoste și 
bună înțelegere frățâscă între voi, dragos
tea produce bună înțelegere între frați, 
prin urmare și între fiii și credincioșii co
munei acesteia. Prin buna înțelegere lu
crurile cele mici cresc și se fac mari, er 
prin neînțelegere și cele mai mari scad și 
se nimiceso; pentru-că buna înțelegere zi- 
desce, er neînțelegerea seu vrajba risipesce. 
Prin urmare numai prin bună înțelegere 
veți pute da înainte și spori și voi în tote 
afacerile și întreprinderile vostre bisericescl, 
școlare și economice.

Acestea, iubiților, sunt sfaturile și în
vățăturile mele archierescl, sfaturi și învă
țături binevoitore eșite din adeneul inimii 
mele.

Primiți-le, iubiților, și punețile și voi 
adenc în mințile și inimile vostre, și ur- 
mațile întocmai atât voi cât și fii voștri, 
și veți afla ușurință în tote afacerile vos
tre, spor și dar dela Dumnezeu, în econo
mia și întreprinderile vostre de tot felul, 
ceea ce pe lângă împărtășirea binecuvân
tării mele archierescl vă și doresc din 
inimă acum și pururea și în veci vecilor, 
Amin.

Cultura pomilor.
(Urmare).

II. Crescerea pădureților. In sco
pul crescerei pădureților, se alege 
de-o parte, în grădină, o tablă, care 
cătră sfirșitul lui Octomvre, pe când 
încep a căde frun4©le pomilor, se 
rigoleză, adecă se sapă ca de un 
metru de afund, decă pământul e 
prea îndesat, seu se sapă numai de- 
un rând de hărșău, decă pământul 
este mai pufăios, apoi se grebleză, 
se sdrobesc brușii, după aceea se 
începe la facerea straturilor, ca și 
cele pentru cultura legumilor, tot 
cam de-un metru de late. De sine se 
înțelege, că pământul din straturi 
trebue se fiă lipsit de buruenî seu 
de rădăcinile acestora și cât se pote 
de mărunțit.

După ce s’au făcut straturile în 
modul arătat, se trag cu ajutorul 
unei sfori nisce părăuțe drepte prin 
mijlocul lor, apoi se începe semă
natul sâmbu. "or îu aceste părăuțe, 
acoperindu-se cu pământ din alt strat. 
Sîmburii se mai pot sămăna și în 
rânduri de a lungul seu de-a latul 
straturilor, seu și fără de rânduri.

Sîmburii de sămânță se aleg dela 
teasc din merele și perele pădurețe, 
când se face oțetul, seu din ciubăr, 
după ce s’au golit drevele, fiind-eă 
aceștia sunt mai trainici, ca cei din 
pâmele cele bune. Unii, în loc se 
semene sîmburi, pun merele și pe
rele pădurețe în straturi așa întregi, 
cum se răsădesc și cepele de sămânță 
bunăâră, și după ce răsar primăvara, 
se mai răresc pe unde sunt prea deși, 
er pe unde sunt prea rari se mai 
răsădesc. Procedura acesta am cer- 
cat’o și eu, der n’am reușit bine cu 
ea. După ce răsar sîmburii primă
vara, se plivesc de câte-ori vedem 
că se arată buruenile printre ei, er 
după ce pomișorii au crescut ca de-o 
palmă-două dela pământ, se pot chiar 
și săpa.

In starea acesta se lasă pomi
șorii răsărițl în straturi un an-doi, 
pănă ce s’au îngroșat de se pot al
toi. Pentru pruni, perseci, nuci și 
cireși, cari nu se prea altoesc, e bine 
a alege de sămânță sîmburii cei mai 
mari, mai frumoși și mai copțl.

III. Altoitul pădureților. Unii din 
economii noștri cu grădini, după cum 
am cjis ȘÎ punctul dintâiu, în loc 
ca să-și crâ3că pădureții de lipsă pen
tru altoit în grădină, în straturi, se 
duc primăvara pe câmp seu în pă
dure și scoțându-i de acolo îi răsă
desc prin grădinile lor, unde apoi îi 
mai lasă câte-un an-doi, pănă când 
se prind bine, apoi îi altoesc.

Lucrul acesta este cam greu și 
ostenicios tot-odată și nici nu se gă
sesc peste tot locul asemenea pădu
reți pentru altoit. De aceea e mai 
bine, dâcă putem cresce înși-ne pă
dureții în grădină, unde se pot cresce 
într’un număr mai mare, așa ca să 
putem chiar și mai vinde din ei.

Timpul cel mai potrivit pentru 
altoiul pădureților e atunci, când au 
început a-le crepa bine mugurul și 
anume: cătră sfirșitul lui Martie și 
începutul lui Aprilie, după călindarul 
vechiu. In privința acesta se crede 
pe multe locuri, că, câte cjil© mai 
sunt pănă la sfirșitul lunii, seu dela 
prima în care altoim, la atâția ani 
face altoiul pâme; acesta însă s’a 
adeverit că atârnă mai cu semă dela 
surceii de altoit, cari lăsându-se așa 
întregi, cum îndatinâză economii noș
tri, nu fac pâme așa curând, ca decă 
se lasă numai câte doi-trei ani mu
guri.

Surceii seu mlădițele de altoit 
se iau tot-deuna din pomii cei mai 
buni, din cari voim a prăsi și noi 
pâme; ei nu trebue să fiă mai bă
trâni, ca de-un an, și se iau în
deobște din partea de cătră mec|ă-4i, 
seu răsărit a pomului. Surceii se iau 
pănă încă nu dă mustul în pom, 
decă avem unde-i păstra, ca să nu se 
prea usce și strice; în cașul contrar 
se pot lua și numai atunci din pom, 
când începem a altoi.

Altoiul se pâte face prin îm
preunare sâu copulare, în crepătură, 
în cojă și prin oculare. Dintre tâte 
modurile (metâdele) acestea de al
toit, cel mai răspândit pe la noi este 
altoitul în crepătură.

Altoiul prin împreunare la po
mișorii mai subțirei încă este forte 
bun, de-ârece tăietura se vindecă 
tare curând, decă se prinde altoiul.

Altoiul în câjă se face mai tot 
așa, ca și cel din crepătură; el se 
face mai cu semă la pădureții mai 
groși, er ocularea se face în lunile 
de vară, pentru a da crengi laterale 
pomului.

Lutul, care se întrebuințeză de 
cei mai mulțî din plugarii noștri la 
legatul altoiului, nu este tocmai bun, 
fiind-că străbătând în crepătură pă
durețului, îl face pe acesta de nu se 
mai pâte îmbina cum se cade nici 
mai târejiu, și rămâne mult timp 
crepat, din care se pâte nasce și 
altă bolă pentru pom, afară de aceea 
se prea uscă pe timp de secetă. Mai 
bună e cera de stupi încălcată și li
pită în crepătură, er mai bună și 
ca acâsta eBte o ceră jfacută din o 
parte rășină, o parte său și două 
părți ceră dela stupi, topite la foc 
într’un vas, din care apoi se ung 
pociumbii altoițl.

Pentru ferirea altoilor de rupere 
seu mișcare se. împlântă împrejurul 
lor după altoit nisce pociumbașl 
anume făcuțl, seu corona tăiată 
din ei.

Altoii trebue să fiă unul de al
tul la o depărtare de un pășuleț, 
său o jumătate de metru; ei se lasă 
în starea acesta câte doi-trei ani, 
pănă ce li-se formeză bine corâna, 
atunci se scot și se răsădesc în gră
dina de pomi.

IV. JResăditul pomilor. Răsăditul 
pomilor se pâte face atât tomna, 
cât și primăvara. Răsăditul de tâmna

— „Scie carte!" eficea un corpo
ral din țeră, ce-și ave și el un pi
cior presâlit și-și avea patul chiar 
lângă al lui Petrea Iovului.

— „Ba, că frumos cântă, de bună 
sâmă, ori scie carte ori ba", răs
pundea un curcan legat ia cap.

— „D’apoi sciu că n’oiu cânta ca 
curcanii!“ răspundea Petrea făcân- 
du-se a nu mai fi supărat, er ortacii 
hohoteau de rîs.

Pe bolnavi îi visita medicul tot 
din 2 în 2 ceasuri, er după ce mer
gea medicul, veniau surorile de ca
ritate, mueri din case alese, domne 
și domnișâre, și grijau de răniți, le 
dau medicina după prescrierile me
dicilor, le legau ranele, îi mângăiau 
cu vorbe blânde și le mai duceau 
și de mâncare.

La patul lui Petrea venia de 
regulă o dâmnă înaltă, țineră, âcheșă, 
cu o servitore după ea. Ii deslega 
rana, se uita la ea, o lega cu legă
turi prâspete, îi da prăjituri și tot 
mereu îl. îmbărbăta glumind:

„Nu' te teme Ardelene
„Că nu-i muri fără, vreme!“

Er el îi răspundea smerit, der 
totuși în felul lui destul de hotărît:

— „Nu mă tem, domnișâră, de 
mârte, dintr’o rană dela picior nu 
mâre omul. Nici rane mai mari nu 
omoră pe om!"

„Hei, hei, domnișâră! Glânțele 
Turcilor sunt lapte cu păsat pe lângă 
alte glânțe!“

Intr’o (ji veni domnitorul Carol 
de visitâ pe răniți. Era însoțit de 
dâmDa Elisaveta și de mai mulți 
domni și dâmne. Merse dela pat la 
pat, întreba pe fiă-care, unde-i ră
nit? mai simte dureri mari? nu se 
simte mai ușor? n’are vr’o dorință? 
nu-i lipsesce ceva? Pe toți îi mân
gâia, de toți se interesa, și toți se 
simțiau ușurați când vedeau că bunii 
suverani se intereBeză de ei și de 
sortea lor. De abia ascepta fiă-cafe 
să-i vină rândul să pâtă vorbi cu 
domnitorul; par’că le părea bine că-s 
răniți, ca să se pâtă lăuda acasă, că 
au vorbit cu domnitorul. La patul lui 
Petrea încă întrebă:

— „Pe dumniata cum te chiamă?
— „Petrea Vultur, Măria Ta?“
— „De unde esci dumniata?"
— „Din Ardeal Măria Ta?"
— „D’apoi cum, d-ta din Ar

deal ai ajuns în oștea nostră? De 
bună semă te-au prins din greșală?

— „Am intrat de bună voie, 
Măria Ta; de-s din Ardeal, și eu îs 
Român, lucram în țeră la tinichea, 
când se găta Măria Sa să-și trecă 
trupele Dunărea, și atâta am umblat 
pănă m’au primit și pe mine la ro
șiori".

— „Unde ești rănit?"
— „La pulpa piciorului stâng, 

Măria Ta!"
— „E grea rana, dore rău?"
— „Nu, Măria Ta, peste câteva 

cjile-’s cu picior sănătos".
— „Și atunci ce-i face?"
— „Ce-o vrea Dumnecjeu și Mă

ria Ta!"
— „Bravo, Petre Vultur, scii 

carte?"
— „Așa mai puțină, românesce".
— „Să trăescl sergent Vultur!“ 
Pănă vorbia domnitorul cu Pe

trea Vultur, dâmna Elisaveta și cei
lalți domni și dâmne tăceau și as
cultau, der când cjise domnitorul: 
„Bravo sergent Vultur", atunci și ei 
strigară: „Bravo!" Petrea Vultur 
mulțămi și el, strigând: „Să trăescl 
Maria Ta!" Atunci un domn bătrân, 
ce era îndărătul domnitorului șopti: 
„El e de bună semă!"

— „Și unde erai, când ai căpătat 
rana?" întrebă domnitorul.

— „Pe zidul dela Plevna, Mă- 
Ta, pușcase dinaintea mea pe un 
ofițer și când da să cadă, eu l’am 
sprijinit în brațe, că de cădea cu 
capu ’n jos de acolo, nu mai era om 
în veci; când d’am să-l dau came- 
racjilor mei de pe scări, atunci un 
glonț turcesc îmi ardea pulpa picio
rului, der atâta putere am avut să 

nu scap pe ofițerul pușcat din brațe 
și să-l dau celor de pe scări, cari 
apoi l’au dus la adăpost".

— „Și dumniata nu te-ai cobo- 
rît de pe zid?"

— „Ba coDorît, der nu afară, 
ci în Plevna în lăuntru dimpreună 
cu ceilalți ortaci ce ne mai puteam 
trage cât de cât".

— „Și apoi acolo te-au apucat 
durerile?"

— „Numai a doua c|i am văcjut 
că piciorul mi se umflă și nu-1 mai 
puteam purta".

— „Și cuno'sce-ai d-ta pe ofi
țerul, pe care l’ai sprijinit?"

— „Acum nu cred, der de am 
fi la Plevna — nu cjic ba!"

— „Bravo, sergent Vultur!"
După ce se depărtă domnitorul 

de acolo, toți vorbiau numai de cele 
aucjite din gura lui. Fiă-care îșl adu
cea aminte de vorbele ce ’i-le spuse 
domnitorul, toți erau nespus de ve
seli pe lângă tâte durerile ce le 
aveau, unul singur era ca și mai 
înainte, nici prea vesel, nici prea 
supărat; și acel unu era sergentul 
Petrea Vultur. El îndată ce eșiră 
domnii cei mulți, începu a cânta:

Nu-i doftor, locuri sS-ml dee
Boia din trup să mi-o i6e...

Der numai atâta putu cânta, că 
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se face, după ce au căcjut fruncjele 
pcmilor, cătră sfîrșitul lui Octomvre 
și începutul lui Noemvre. Resăditul 
da tdmnă este mai bun, de-drece 
peste iernă se pot vindeca mai ușor 
rădăcinile de ranele făcute cu oca- 
siunea scdterei lor din pământ. Când 
se răsădesc altoii primăvara, atunci 
e bine, decă gropile se fac încă de 
cu tdmnă, în cari să se pună și ceva 
gunoiu de cel putred, ca să se mai 
dregă pământul prin acela, precum 
și prin înghețurile, apa și zăpada de 
peste iernă.

Decă altoii au stat mai mult 
timp scoși înainte de răsădire, se 
înmăie cu rădăcinile pe câte-va ore 
în mustul gunoiului, seu într’o ames
tecătură de apă și cenușă, var și 
balegă, după aceea se așeză în gro
pile de răsădire, cari trebue făcute 
așa de largi, precum sunt și rădă
cinile pomișorului.

Pământul din gropile de răsădit 
se aruncă astfel pe rădăcini, ca cel 
de-asupra să se vină dedesupt și cel 
dedesuptde asupra. Preoum se aruncă 
pământul în gropi, așa se și îndesă, 
la început mai ușor, după aceea tot 
mai tare. Pentru scutirea altoilor de 
frângere și vânturi, e bine a se îm
plânta lângă ei și câte doi-trei pari 
seu araci.

Altoii de măr, păr și cireș se 
răsădesc la o depărtare de 10—12 
metri unul de altul; prunii, vișinii 
și persecii la o depărtare de 12—14 
metri. De mare însămnătate pentru 
înfrumsețarea grădinei și pentru gus
tul estetic este și aceea, ca altoii 
să se răsădâscă în rânduri drepte 
dela me4ă-nopte și mec}ă-4i.

La trei-patru ani după răsădire, 
altoiul trebue să și facă pâme; decă 
însă nu face și cresce, mai mult în 
sus, atunci îl putem chiar sili să pro
ducă pâme. Spre scopul acesta ’i se 
răteză surceii de un an dela vârf, 
cam pe la jumătate, colo cătră sfîr
șitul lui August, seu ’i se răteză ră
dăcinile laterale dela trunchiu cât 
ține corona, cătră sfîrșitul lui Sep- 
temvre. Amândouă acestea lucrări 
silesc altoii mai tineri la rodire.

V. Gunoitul pomilor. Precum pă
mântul semănat cu bucate mai tre
bue gunoit din când în când, decă 
voim ca acela să nu serăcâscă de 
tot, așa mai trebue gunoit și cel 
cultivat cu pomi câte-odată, decă

■ ■■■■■

în aeel moment întră în spital o 
ddmnă tineră ocheșă și cu un că
pitan betrân și înaintară ață spre 
patul lui Petrea Vultur. Domna era 
ceea ce venia regulat de-i lega ra
nele, er căpitanul era tatăl ei. După 
ce se apropiară de pat, bătrânul că
pitan îi întinse mâna 4^c^ndu-i:

— „Iți mulțămesc, sergent Vul
tur ; de nu erai d-ta dea ’ndămână pe 
zidul cel afurisit, eu eram a4i mort!"

— „Se trăițî, d-le căpitan, nu
mai datorja mi-am împlinit’o“.

— „Mulțămesc și eu, că ai scă
pat viâța tătucului“, 4i30 domna ceea 
ce venise cu căpitanul.

— „Ba mulțămesc eu pentru 
îngrijirea ce mi-o dai în spital, că 
și de-mi erai soră, nu me puteai 
griji mai bine".

*

După vre-o 3 luni de 4ile era 
mare zarvă printre ofițerii tineri din 
Bucuresci. Nu se puteau destul mira 
cum de fata cea superbă a căpița 
nului Mândrescu, fată frumdsă și 
avută se mărită după un sergent, 
pe când mulți dintre ofițeri s’ar fi 
ținut mândri de a o avea de ne
vastă.

— „Al dracului ungurean®, 4icea 
locotenentele Frun4ă, „vine în țeră 
ca tinicher, aci întră la miliția, re- 

voim ca aceștia să facă pâme în 
toți anii.

Gunoitul pomilor se face după 
cum e și vârsta seu etatea lor. La 
sîmburii pădureților sămânați în stra
turi, ajunge și numai o gunoire mai 
pe de-asupra, cu găinați de paseri, 
seu gunoiu de cel putred și mărunt; 
la cei altoiți de curând se sapă tâmna 
puțin împrejurul rădăcinei lor și apoi 
se pune acolo câte-un furcoiu de 
gunoiu de cel putred, care nu nu
mai că îngrașă locul împrejurul lor, 
ci le mai ține încă și cald peste 
iernă.

Cu ocasiunea resăditului, pre
cum am 4is la punctul respectiv, e 
bine ca să se facă gropile încă de 
cu tâmnă, să le umplem bine cu 
gunoiu de cel putred și așa se le 
lăsăm pănă primăvara, când se face 
răsăditul în ele, atunci se acdte afară, 
și amestecat cu pământ, se pdte pune 
pe lângă trunchiu la suprafață.

Pănă la 4000 anh l0 umblă mai 
bine altoilor în pământul lucrat, care 
se cultivă cu bucate sâu legume, er 
de aci încolo le merge mai bine în 
țeline. Lasațl în țeline pomii, se în
tăresc mai bine cu rădăcinile lor în 
pământ, din care apoi sbeu tote le- 
șiile și materiile nutritâre, cu cari 
vin în atingere. De aceea nu le 
strică nici lor, decă prin gunoitul 
de tomna li-se mai adaugă din când 
în când nouă materii nutritâre.

Gunoitul pomilor în țeline se 
face săpând, ca de un paș-doi îm
prejurul tulpinei și punând gunoiu 
pe săpătură, sâu amestecându-1 cu 
acesta; se mai pâte face și tăcând 
câte dâuă-trei rânduri de șănțulețe 
(canaluri) rotunde, cât ține corona 
pomului, cam de un rând de hărșău 
de afunde, din cari se răstârnă gliile 
de ierbă la o parte, er acelea se 
umplu cu must de gunoiu seu gu
noiu de cel putred, pe care apoi îl 
lăsăm pănă primăvara. Atunci se 
scote gunoiul din ele, răsturnându-se 
gliile erăși la loc, cum au fost mai 
înainte, ca să se pâtă cosi țelina la 
timpul,său fără împedecare.

Gunpitul pomilor se face tot- 
deuna tâmna cu gunoiu de cel pu
tred, de-ârece cel prâspăt conține 
nisce ciupercuțe, cari străbătând în 
pământ, er de aci prin rădăcini în 
mustul (sucul) lor, îi face de capătă 
bâle, ca: tăciunele, gâlcile ș. a.

In alte țări nici nu se află gră

gele-’l face sergent, er căpitanul Mân
drescu îi dă fata. Ve4l ce face no
rocul!"

— „Norocul, norocul!" răspunse 
ofițerul Penă", der una-i sfântă și ade
vărată, că sergentele Vultur e băiat 
frumos, isteț și cuminte, apoi de o 
bunătate cum rar afli. II sciu bine, 
că ddră la compania mea a fost. 
Glumeț și totu-și serios. Apoi, se 
fim drepți! De nu era el de-a în- 
dămâuă se sprijinescă pe căpitanul 
Mândrescu, atunci căpitanul se pră
bușea de pe zid chiar în furnicarul 
dela Plevna, că se vrăvuise* *)  și nu
mai tăriei lui Vultur și presenței sale 
de spirit are de a mulțămi coconița 
Elena, că nu-i orfană și de tată, 
după ce de mamă-i orfană mai de 
10 ani. Apoi toți seim cât de ultm 
ține fata la tatăs’o și tatăs’o la ea. 
Mândrescu e om cu bună stare, se 
retrage la moșie și ardeleanul Pe
trea Vultur va conduce lucrarea mo
șiilor de bună semă mai bine decât 
ori care din noi. Etă de ce Mân
drescu își dă fata după el. Am vor
bit eu cu Mândrescu, îmi spuse rî- 
4înd: „Băet9, sergentul Vultur e 
om, cu el ești cu om ori unde, fiă 
în bine fiă ’n rău! La veseliă cântă 
și jdcă, er la muncă pune și mâna

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 
sub rubrica acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

unde mintea nu-i de ajuns. Apoi 
Elenei îi place, că-i frumos și cu șe
dere!"

*
Trecuse vre-o 10 ani de când 

plecase Petrea Iovului în țeră și nici 
venia, nici scria cuiva vr’o carte, 
decât mamei sale îi trimitea din când 
în când ceva bani și puține slove: 
„Sunt sănătos, d-ta cum te afli?"

D6r la vre-o 40ce anî veni la 
noi în sat un domn mare frumos, cu 
haine scumpe pe el, cu inele de aur 
în degete și cu lanț greu de aur la 
orologiul de buzunar. Veni însoțit 
de o ddmnă ’naltă, frumăsă, dcheșă. 
Și traseră ață la casa lovulesii.

Era într’o Duminecă. Stradele 
erau pline de ămeni și toți își ridi
cau pălăriile, când ajungea domnul 
acela cu domna pe lângă ei. Er când 
ve4ură că intrară la Iovulesa, toți 
se îmbulziră într’acolo: „E Petrea 
lovulesii!" șoptea unul altuia, der 
par’că le era frică se 4*Ga tare, se 
temeau se nu-i audă, că acum era 
domn mare, nu ea înainte cu 40ce 
ani, când s’a dus în țeră. Au4ise ei 
din feciori dela noi, cari umblă în 
țeră, c’au ve4«t pe Petrea lovulesii, 
că-i domn mare, are moșii mari ca 
grofii, și că prin ei trimitea la măsa 
câte ceva de p’acolo, lucru puțin 
ve4l bine, ce pdte omul trece peste

. *)  Vrăvuise, a se vrăvui — a se înclina să 
cadă. I. P. R- 

dini așa mari ca pe la noi, ci âmenii 
cultivă pomii pe nisce deluri forte 
înalte și pe costele cele mâi pie4ișe, 
și totuși îi gunoesc în tâtă tâmna, 
suind gunoiul cu corfa la ei. Să aibă 
aceia grădinile ndstre, sciu că nu 
s’ar plânge de sărăciă, că ar sci 
scâte mai multă dobândă din ele, 
decum scâtem noi.

(Va urma).

Ijoc deschis*).
Verendin, 29 August n. 1896.

Știm. D-le Redactor! Da un an de 
cjile am căpătat un preot tiner, care a dat 
poporului nostru pănă acum multe cause 
de nemulțămirl. Lăsând afară unele apucă
turi nepotrivite, cari arată prea multă am
biția neoumpătată din partea d-sale, void 
aminti aid numai următârele fapte, din 
cari s’ar părâ, că d-sa a venit aici nu ca 
să pască, ei ca să tundă oile:

Când veni timpul ca să mârgft și d-sa, 
ca preot, cu botezul în casele creștinilor, 
densul pe unii îi făcu să jure pe sf. cruce, 
cjicend: „di să nu-țl ajute asta sf. cruce, 
dăoă nu ai asta și asta să-mi daiu (dânsul 
cerea fuiore de oânepă etc.) Dăcă merge 
la prasnicele creștinilor, asemenea face; 
ba decă nu-i dă omul ce cere, plăcă afară 
cum a întrat, fără ca să dea sf. cruce spre 
sărutare; în unele case fără genare cere să 
i-se aducă pe masă și ocaua cu raohie, că 
altcum nu e primit la cel de sus. Așa a 
făcut la numărul casei 11, 57 și 36. Apoi 
cumpărând d-sa ărba din avlia bisericei, a 
băgat în ea cai, porci, capre, gâsce, curci 
și găini. D-l epitrop Alecsie Bosuioc l’aad- 
moniat, să nu-șl bată joo de avlia biseri
cei, prefăcendu-o în gornicie, pentru ce 
a pus la inimă pe epitrop, cu oare a făcut 
mare soandal.

Decă cineva vine la D-sa după o țe- 
dulioe, ca creștinul să-si însinue românesce 
la matriculant cașul de botez, duhovnicia 
sa oere câte tâte: găini, pui, oche de păs
trăvi etc., altcum nu dă țedulicea. Românul 
s’a și săturat de „popa" și nu se mai duce.

D-l preot G-eorge Ionescu mai face 
rânduială cu unii conlocuitori și așa, că 
le scâte bani împrumut cu cambiu din 
punga altora, rupând și pentru sine câte 
3—4—5 fi. dela fiâ-care om, în loc să în
demne creștinii cu trup și suflet la muncă 
și nu la împrumutări grele, oarl ruineză 
starea familiară.

Când are ceva de luorat la câmp, se 

uită în călindar după sărbători biserioescl, 
publioă la omeni în biserică: „6menl, să 
soițî, în cutare tji d sărbătâre bis., luorul 
e oprit", apoi în cjiua respectivă, crîsnicul 
alărgă strigând omenii la lucru, căci vecjl 
Domne, numai la popa e biae de lucrat. 
Clopotul trage, omenii vin, luoru se ispră- 
vesce. Atâta avem noroc, oă în celelalte 
sărbători bis., când nu are de lucrat nimic, 
nu trage clopotul, căci ni-ar lăsa săraol de 
clopote.

D-sa a ajuns odată cu popia și mem
bru șoolar; merge la șoolă să controleze 
pe învățători, er în orele sale de religiune nu' 
întră de 3 — 4 ori în șoolă, și când întră 
numai burfuesce arehiva învățătorului, altă 
ce nu face ; apoi 4i Pe 41 pîrl peste învă
țători la pretură, la comitat. Ținendu-se 
esamenul final, D-sa nu numai că n’a în
trat în șcâlă la esamen, dăr stând pe stradă 
sfătuia omenii adunați să nu partioipe, es- 
primându-se: Nu când vrâ dascălul să țină 
esamen, ci când eu voeso, — ve4l Domne 
că d-sa scie când sunt școlarii pregătiți și 
nu învățătorul.

Despre ținerea esamenului omenii au 
fost însciințațl cu 3 4fl0 înainte. Ei și-au 
priceput chiămarea, având și oopii la șoolă, 
au participat în corpore în 4iua numită, 
căpătând învățătorul laudă protocolară des
pre progresul făout cu școlarii, deși nu toți 
erau provă4uțl cu manualele didaotiee, — 
er d-l preot rămânând singur pe stradă, 
de năcas, sbioiula pălăria prin4end musoe 
prin aer.

Dă-le apă de pomană celora, cari au 
stăruit să ajungi preot, părinte Ionescu. 
Ești prea pripit, d-le Gheorghiță, trebuia 
să te mai cool. Indrâptă-te, duhovnioele, 
căci ve4t cine ești; nu începe la olevetirl 
și procese, ci mai întâi îți câștigă praosă 
în tote.

Cred, că e de-ajuns aoestă oșfeștire, 
și decă tot nu-țl va fi de ajuns, îți vom 
făuri una și mai lungă și tare de 50 grade.

Moșneagul.

MGLTE SI DE TOATE.o

Cât beau deputății Angliei ?

Sunt țerl, în cari âmenii se întrebă, 
oă âre cât beau alegătorii ? In Anglia însă 
un statistician a constatat cât beau de
putății.

In periodul parlamentar care se în
cheiase cu începutul verei, deputății englesl 
au beut vin cam de 21,000 fl. în bufifatul 
parlamentului. Decă numărul acesta îl com
parăm cu datele generale statistice din 
Anglia reiasă, că fiă-care deputat în deour-

vama cucului. Mulți credeau, mulți 
nu credeau, c’or fi chiar așa; der 
acum, când v§4ură .pu ochii, se îm
bulziră, care de care se dea față cu 
el, se-1 vadă, că fusese iubit de toți. 
Iovulesa era prin sat când au ajuns 
ei acolo, deci se puseră și ascernură 
o năframă mare pe prizmă la umbră 
și șe4ură pe ea păn’ a veni Iovu
lesa acasă. Omenii umplură ograda 
numai decât, toți cu pălăriile în 
mână: „Se dee Dumne4©u bine, Dom
nule Petrea, ai mai abătut pe la noi ?

— „Se trăițî, omeni buni! Am 
mai venit și eu odată, că de 10 ani 
n’am fost și scie Dumne4©u mai ve- 
ni-voiu ori ba? Der cum mai tră- 
esci bade Vilă, bade Gavriș, bade 
Stane?", — și la toți le 4i00a P0 nu
me cu toți da mâna, și care de care 
se îmbuJzia se dee mâna cu el, ba 
unii voiau se i-o și sărute. Ddmna 
ședea pe prizmă și-și ascundea fața 
în năframă, plângea de mișcată ce 
era, ve4©nd bucuria sătenilor pen
tru buna aflare a lui Petrea. Roiuri, 
roiuri veniau și mergeau bărbați și 
mueri în Curtea lovulesii. Fetul încă 
nu se putu răbda se nu vină, se 
vadă cu ochii ceea ce-i au4iau ure
chile și ce nu credea.

— „Bună 4iua, bade fetule", 4ise 
Petrea Vulturul, v§40nd pe fetul, că 
stă ră4imat de pdrtă, pus pe gân-
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sul ședinței a consumat de ș6se ori mai 
multă beutură alcoolică, de cât ori care 
cetățean al Angliei.

Este interesant faptul, că precând 
deputății oonsumau cele mai multe beuturl, 
tocmai atunol decurgeau cele mai înflăcă
rate dispute despre legea de temperanță. 
Posibil, că atunci când discutau paragraful 
de temperanță, au avut sermanii deputațl 
mai mare sete.

*
O profeția despre Turcia.

In legătură ou soirile revoltătore, ce 
sosesc f}i de fii din Gonstantinopol, credem, 
că va fi interesant, ddoă vom face cunoscut 
cetitorilor noștri unele pasagii din scriso
rile lui Montesquieu, adresate Persului Us- 
beok Rustan. Intr’o epistolă din 1711 da
tată din 2 Rhamazan se pot ceti urmă- 
torele :

„Numai 8 clile m’am întreținut aici 
și după o călătorie de 30 de fiile am ajuns 
in Smyrna. Dela Tocat pănă la Smyrna 
nu este nici un oraș demn de amintit. Gu 
mirare am observat slăbirea imperiului o- 
toinan. Cumcă esistă încă statul otoman, 
aoesta nu este a să atribui admmistrațiunei 
cumpetate, ci mai ales disposițiunilor vio
lente, cari disposițiuni săoă statul și îl s^pă 
fundamentul.

„Pașii, cari numai prin bani ajung la 
aceste demnități înalte, ajung serad în pro
vincii, pe cari apoi, ca și pe o țeră cu 
cerită, le jăfuiesc și despdie. Fortifica
țiile le-au dărîtr.at, orașele și câmpurile 
productive le-eu pustiit, economia și măe- 
stria stagn-zs.

„Turcii își continuă neped-'psițl ma- 
chinațaunile lor prin acele provincii. Creș
tinii cari cultiva pământul și Jidanii, cari 
adună dijma sunt espușl la mu de torture.

„Nu este act, nu este proprietate, care 
să-ți oferă o gaianție contra caprițiului 
celor ce domnesc.

„Pe când popbrele Europei înaintâză 
pe încetul, pe atunci Turcii rămân în po- 
siția lor vechiă, și numai atunol se împre- 
tineso cu nouele invențiuni, când cei-lalțl, 
deja de mii de ori le-au valorisat pe con
tul lor.

„Orașul Smyrna l’au îmbogățit Euro
penii și ~.u Turcii.

„Aoeste, iubite Bust an, sunt adevăratele 
trăsuri generale ale țerei turcescl și e sigur, 
că aoest stat în decursul a dduă vâcurl 
va fi cucerit și supus altor state.

Târgul de rimători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

31 August de 26,30 capete, la 1 Sept, au

intrat —.— capete și au eșit 69 oapete ră
mânând la 2 Sept, un număr de 2561 ca
pete.

Se notâză marfa: ungur (Iscă v e oh e, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
54.— or. pănă la 55.— cr., demijloo dela 
—.— or. pănă la —.— cr. ușâră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

CalendarcLL septemâneL
AUGUST. are 31 fiile. MĂSĂLAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

25 ț S. a. Vartolom.
26 S. Adrian și Nat.
27 Cuv. păr. Pimeu
28 0. p. Moise arap
29 fi Tăier, c. sf. Ion
30 Alesandru, Pavel
31 BreulP. V.Maria

6 Prof. Zachairă
7 Regina
H fi Nasc. Marie
9 Gorgoniu

10 Nicodin
11 Atanasia
12 Valeriu

Bursa d e B ii s a r e 9 o î
din 2 Septemvre n. 1896.

"V al oxi D
o-

 
be

nd
a. Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Rentă română perpetua 1875 57o
5%

im.- oct. 101.74
Renta amort.isahils .... 100.—

„ ,, (Impr. 1892 . . . 5% lan.--iul. 99.-
„ „ din 1893 5%

-r’7o
99.-

„ „ 1891 int. 6 mii. Apr.-Oct. 96.%
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. lan.-lulie 86 %
„ „ (Impr. de 50 mii. 4°/o n n • 86?/,
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4“/o m n 87.—
„ „ (Imp. de4om. 1891 4% n n 86.7,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/a d n 86.7,

„ (Im. de 90 ml. 1896 4% 87.—
Oblig, de Stat (Conv. ruralej. 67o Mai- Nov. 101 >/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 289.-
Oblig, comunei Bucurescl 1883 5»/» lan.-lnl. 94.%

„ „ ,. din 1884 57o Mai-Nov, —
„ „ „ din 1888 5% iun.-Dec. —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 95%

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 92.%
„ „ urbane Bucurescl 67o n >1

57n 83%
II ț} Iași • • &70 82.—

Oblig. Soc. de basalt artificial 6%
V.N.

» n — * —■

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1643.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 218 —
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 438.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 458.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 295 - -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 179. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,_
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 108.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —,—

,, „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei

1000 —
oOu —,—

„Bistrița'1 soc. p. f. hârtii 30,..' lOCO —-.
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

200 »j » 400.—
20.03

S O O MPTUBÎ:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6% Petersburg . . 4’7%
Casa de Depuneri 5% Berlin .... 37o
Londra .... 2% Belgia .... 37o
Viena...................... 57o Elveția .... 3'/3

Bursa de mărfuri din Budapesta. Cursul I osurilor private
din 2 Septemvre 1896din 2 Septemvre n. 1896.

S 6 m i n ț e 1 5
i v
5 "

Proțu.1 per
100 ohilogr.

dala 1 pană

Grâu Bănățenesc 7.20 7.25
Grâu dela Tisa — ,— .—
Grâu de Pesr.a 81 7.35 7.40
Grâu de Alba regala 81 7.30 7.45
Grâu de Bâcska 81 7.35 7.15
Grâu ung. de nord 81

<4 4$O O Prețul pei
Sercinț/G voohi soiul 5 a 100 Ghilg-r.

on nou?1
O u dela până

Secară 70-72 6.20 6 30
Orz nutreț 60-62 4.20 4 50
Orz de vinars 62.64 5 20 5.69
Orz de bere 64.66 6.40 7.70
Oves 39.41 5 50 5.75
Cucuruz bănăț. 75 .—
Cucuruz altă soiu 7B .__
Cucuruz — ,_ ._
Hirișcă n — —— —.—

Ouroni
SoiulProdnotadiv.

d«lK pani

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșii 
rafinat duplu

O
2o
s
o a.

S
cu

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Său 
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară 
Spirt

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

50 60 51.

45.50 46.50

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 

ngaria

12.-
11.50
18.50
12.—

brută
galbină strecurată 
de Bosenau
brut
Drojdiuțe de spirt

11.50
11.25
12 60
11.50

Cursul la bursa din
Din 4 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de corone ung. 4% • • • 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.45 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50 
Imprum. ung. cu premii .... 154.50
LoaurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.25 
Renta de hârtie austr.........................101.70
Renta de argint austr......................... 101.80
Renta de aur austr..............................123.30
Losurl din 1860.......................... 145 50
NapoleondorI.................................. 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.60
London vista....................................119.60

oump. viniie
Basilica 6.50 'i.9O
Credit .... 197.50 198 —
Clary 40 fl. m. c. . 57.— 58 —
Navig. pe Dunăre , 142.— 146—
Insbruck . 26.— 27.—
Krakau .... 27.— 27.30
Laibach .... 22.75 23.50
Buda 59.— 61-
Palffy 60.25 61—
Crucea roșie a-uscr. 18 - 18.80

dto una:. . 10.— 10.50
dto it.al. 11.50 12.—

Rudolf 22 75 23.75
Salm 69.50 70.50
Salzburg , 26.40 27.—
St. Genois 69.50 70 50
Stanislau , 43.— 45.—
Tneitine 47,70 100 m. c. 145.— 150.—

dto 47. 50 69.— 73.—
W aldstein 60.— 62.
Serbescl 370 34 50' 34.70

dto ds 10 franci _ _ _
Banca h. ung. 4°/f 123.- 123.70

Proprietar: Oir'e Awsr-el

Redactor responsabil Sreg.’ar»™ Maior.

4000000000000000-

tocuri pentru clădiri cu gră
dini, situate la loc frumos, vis-a- 
vis de Vila Luckhardt susit de 
vendace.*

Informații se pot lua la proprie
tarul, strada Sf. loan Fir. 9.

1C57.2-3

4000000000000000

,, K «i i s c» n44 
complet, care se pote 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șina de copiat și tote 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fl. 
1010, li —12.

Nou inventatul aparat 
de fotograflă

.JIDISOV- 
este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

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

cințe fotografice.
Cu „Edison11 se pote lua 
fotografii la momei t’. 
portrete, peisajurl, 
Indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fl.
Magazin spacial de 

aparate phot.
ALFRED FÎSCHER, 

Viena L Adlergasse 12. 
Se trimite cu rambursă.

duri: se între? se nu între? „Hai 
mai încâce! Cum mai trăesci? Ce 
face lelea? Măriuca câți copii are?*

— „Trăesce, Domnule Petrea, 
cum renduesce Dumnefieu, și mai 
bine și mai reu; baba-i sănetâsă, 
Măriuca are o drâie de copii; ved 
că și domnul Petrea-i voinic și să
nătos", — fiise fetul cu pălăria ’n 
mână.

— „Sănătos, slavă Domnului, 
bade fetule, der nu te ținuși de 
vorbă!"

— „D’apoi.... Domnule Petrea, 
așa o fost scrisă".

De odată âmenii făcură loc și 
să îmbulziră printre ei două femei: 
era mama lui Petrea, plângând de 
bucuria și Măriuca fătului ofilită de 
să n’o mai cunosc!, plângând și ea, 
dăr nu de bucuriă, ci de năcas. 
Mama lui Petrea se repefii la copi
lul ei, pe care nu-1 văzuse fiece anI 
de fiile, îl strînse în brațe și-l să
rută. Apoi se sculă dămna de pe 
prizmă și sărută și ea pe mama lui 
Petrea, fiicând: „Bună fiiua, mamă, 
ved că esci voinică!"

— „Voinică dragii mei, mulțam 
lui Dumnezeu de sănătate și vouă 
de ajutorință!"

Și era voinică mama lui Pe
trea; o muere cam de 45—50 de 
ani, der făcută din fierul omului, ca 

și Petrea zdravănă, rumenă, voinică, 
de gândiai că numai cu sîmbure de 
nucă trăesce.

Măriuca sta de o parte, plân
gând, când îșT vedea drăguțul de
odată mai mândru și mai frumos, 
er ea era ca o babă, sfârșită, gal
bină, plecată de spate și sacă, Dtimne, 
de deabea se țineau hainele pe ea. 
Petrea se uită lung la ea, nu-i ve
nea a crede că-i Măriuca fătului cea 
frumosă, drăguța lui de odată. Der 
își gândi:

Cu amar și cu nScaz 
Es rujile din obraz;

par’ c’ar fi ea! „Tu ești Măriucă?“ 
întrebă Petrea.

— „Eu, eu îs", răspunse Mă
riuca, „am venit și eu să te văd, 
că-i demult de fiece ani"...

— „Da, fiece ani sunt mulțl, 
Măriucă; ce, par’că ești bolnavă? 
Tare ești sfârșită!"

— „D’apoi cum n’oiu fi sfârșită, 
că, vorba ăluia:

Gu bărbatu beutor
Nu mai faci pită ’n cuptor,
Nice pită, nice sare 
Numai lacrămile vale!

— ,,E rău, Măriucă, e rău, decă-i 
așa, și eu cred c’așa a fi. Mulțămesce 
la tatăl tău, că-i așa, că eu am voit 
să fiă alt cum; der el n’avoit; bag 
semă așa a fost scrisă se se întâmple".

Sera fiind aprope, se despărțiră 
sătenii pe la ale lor, er Petrea cu 
măsa și cu nevastăsa întrară în casă. 
Acolo era rânduelă ca la femeia cea 
harnică ; casa-i curățită ca un păhar, 
și tâte în bună rânduelă. La glasul 
Iovulesii, care prinse a striga: „Pi- 
mama, pi-pi-pi!“ se adunară mulțime 
de pui și găini, ce stătuseră pănă ’n 
tr’aceea ascunse de căldura prin gră
dină și pe sub garduri. Iovulesa le 
dete grăunțiore în tindă și îndată 
prinse 2 pui și-i făcu de cină colo 
la focul slobod din tindă, er Petrea 
cu muerea lui stăteau în ușa casei și 
priveau cum sue scânteile sus și se 
sting când dau de cotlan.

— „Pănă una alta — fiise Pe
trea — „eu merg la domnul părinte".

— „Sâ nu stai mult, puiul mamii, 
că îndată-i gata cina".

— „Nu te teme, mamă, că în
dată viu".

Și Petrea merse la părintele și 
după ce vorbiră o leacă mai de una, 
mai de alta, ca omenii, spuse Pe
trea așa:

— „Părinte! Eu m’am așefiat 
cu totul în România; pe aici n’oiu 
mai veni se șed. Acum venii se duc 
și pe mama la mine, că nu-mi e în
demână să o sciu așa departe și sin
gură. Mâne poimâne și mergem, dâr 
fii d-ta bun și adună mâne dimineță 

curatorii bisericii la olaltă, că voiu 
a ve da în semă căsuța și grădina 
nâstră, se remână pe sema bisericii. 
Că bine căsuța-i mică și veche, der 
e bună grădina și-i mare și-i în frun
tea satului, c-u timpul puteți pune 
biserică pe ea, că biserica vi-i veche 
și-i în loc lăturiș. Când a fi se ve 
apucați la biserică, scrieți-mi carte, 
că — din ce mia da Dumnefieu și 
eu voiu ajuta".

— „Mare mulțam și Dumnefieu 
se-ți ajute, că bun gând ți-a dat 
Dumnefieu, că fieu biserica ni-i slă
buță și-i în loc reu, că domnii pă
mântesc! nu ni-au dat alt loc de bi
serică, numai acolo, unde scii, de-o 
lăture de sat".

A doua fii tot satul scia că Pe
trea Iovulesii a venit se ducă pe 
măsa cu el și că lasă pe sema bi
sericii casa cu grădina cea scumpă 
cu tot; tot satul era adunat pe drum 
dinaintea casei popii, așteptând șo
vină Petrea Iovulesii se-1 mai vadă, 
odată, c’apoi merge și nu mai abate 
p’aici în veci.

Acela sciu că-i om și domn! 
fiiceu âmenii, că grijesce și de suflet.

I-i pote părea râu la fetul, că 
nu a dat pe Măriuca după el, că-i 
om harnic și de omenie. A lăco- 
mit fetul la bogăția lui Ilie Sl’â- 
răială și și-a îngropat fata de vie..
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Cursul pieței Brașov.
Din 5 Septemvre 1896.

Banonote rom. Câmp. 9.47 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.47
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vend. 9.53

Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. — 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 110.75
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ii Membru i espositîei

Seson de T6mnă și Ernă. “O

Avem onbrea a atrage din nou amicala atențiune 
On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri de modă, 
cu deosebire asupra stofelor ele pardesiuri, rocuri 
de ernă (paBtone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden Ardelenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mal numărosă

WILHELM SCHERG & C-ie.
1-12

CD

co

CD

O

CD

embru Juriului esposiției milenare 1896.

ENSAȚIE 

fac de busunar,
Original <3®ldin rcnaontoii*  de €ăenf 
cu mechanism de precisiune antimagnetic, acu
ma inventat și în placă de aretător emailată.

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

Prețul unui orologiu 6 fi. "W
A
Lfj

O o o i
Potrivite lanțul*!  de cu carabin de siguranță, fason sport

mărci sau panteră cu S H. 5® ca*.  Să dă la fiă-care orologiu 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:

6-g Alfred Fischer, Viena I Adlergasse 12,
— Coman<MeIe se fac prin ramburse (Kaelinaliine;. —

g g
S Birou de plasare, agentură și comisiune | 
| Firma: NIEMANDZ și DOTH, | 
B Brașovu-vechiu, Strada lungă Nr. 29 nou. Ș
m vis ă-vis cu hotelul „Pomul verde“, g
lîs se recomandă onoratului public pentru fote mijlocirii ft pî 
B din acest resort, pentru efeptuirea a tot felul de comisium, Ș 

dare de informațiunl, asigurațiunl etc.
Taxă de înscriere, clieltueli pentru cores- 

pondențe nu sunt de plătit.
Taxa de mijlocire fixată din partea autorității, este de a B 

plăti numai după efeptuita plasare. Bl
Principiu: real și garantat. Sg
Pentru a i-se încredința comisiunii din partea on. public &j| 

rogă

se

se

NIEMANDZ și ROTH.
1-4

Sz. 237-1896

Ărveresi hirdetmeny,
Alulirt birbsâgi vegrehajtă az 1881-ik evi LX. t.-cz. 102. §-a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, hogy a brassbi kir. torvenyszeknek 
1896 evi 5468 polg. szâmu vegzese kdvetkezteben Dr. Lurtz Kâroly 
brassăi iigved âltal kepviselt Mayer Emanuel vegrehajtb javâra Lenz 
Jânos brassoi lakos vegrehaitâst szenvedo ellen 1295 fr. 50 kr. s jâr. 
erejeig 1896 evi Aug. hb 1-en foganasitott kielegitesi vegrehajtâs utjân 
le foglalt es 1008 fr. becsiilt hâzi butorok, distârgyak stb. es egy feny- 
kepeszeti tourista gyop szeikezet stb. âlld ingbsagok nyilvânos ărve- 
resen eladatnak.

Mely ărveresnek a brassdi kir. jârăsbirăsăg 9701 1896 sz. vegzese 
folytan 1295 frt. 50 kr. tokekoveteles, ennek 1896 evi julius hă 25 nap- 
jâtăl jâră 6% kamatai es eddig csszesen 48 frt. 40 krban birăilag mâr 
megâllapitott, valâmint 1 fr. 90 kr. jelen ărveres kitiizese es a meg 
felmeriîlendo koltsegek erejeig a helyszinen Brassăban kapu utcza 2 
sz. a. leendo eszkbzlesăre 1896 evi szeptemb. ho 14 napjânak dâlutăn 
3 orâja hatâridoiil kituzetik es ahhoz a venni szândekozdk oly meg- 
jegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingăsâgok az 1881. âvi LX. 
t.-cz- 107. âs 108. §§-ai ertelmâben keszpenzfizetes mellet a legtobbet 
igeroneă becsâron aiul is el fognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elârverezendo ingosâ- 
gok vetelârâbâl a vegrehajtată koveteleset megelozd kielegiteshez jogot 
tartanak, a mennyiben resziikre a foglalâs korâbban eszkozoltetett volna 
es az vegrehajtâsi jegyzokonyvbol ki nem tiinik, hogy elsobbsegi jelen- 
teseiket az ârverâs megkezdeseig alulirt kikiildottnel irâsban beadni, 
vagy pedig szăval bejelenteni el ne mulasszâk, mert kulonben csak a 
vâtelâr foloslegăre fognak utaltatoi.

A torvânyes hatârido a hirdetmenynek a birdsâg tâblâjân tortent 
kifiiggeszteset koveto naptol szâmittatik.

Kelt Brass o 1896 evi Szept. hă 2 napjân.
L a d ă n y i, 
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Doră cânta biata Măriucă, când 
era miresă:

Nu mă da maică la foc, 
Că mai sunt feciori cu clop 
Și fete fără noroc;
Nu mă da maică la pară 
Că mai sunt feciori în țeră 
Și fete fără ticnelă!

Dâr fătul și fătoia nu înțe
legeau, gândiau că Ilie Sfârăilă-i 
mai bun decât Petrea Iovdii, că 
avea, vecjl ddmne, boi și car și.... 
avea ce avea, der năravul încă-1 
avea, că ddră ce samenl, aceea ră
sare; apoi tata lui Ilie Sfârăilă încă 
o fost numai ca el, deși era gazdă.

„Tu, mueri, hei“, cjise o babă bă
trâna, „tu, nu vă sfârmați în zădar, 
că așa a voit DumneZcu. De lua 
Petrea Iovulesii pe Măriuca fătului, 
noi n’aveam loc de biserică, der așa, 
etă ni-a dat Dumnezeu chiar în 
fruntea satului, și — precum spune 
moșnegii meu — a făgăduit Petrea 
Iovulesii, că și bani va da, numai 
se-i scrie popa când s’o apuca de 
biserică.

„Da-va, că are de unde, Dumne
zeu se-i dee bine sănătate; că și 
pănă era aici, cuvânt legănat nu s’a 
au<jit de el, er de când s’a dus în 
țeră, pentru purtarea lui cea bună 
la suit Dumnec|6u tot mai sus și 

mai sus pănă uite la el că-i boer în
treg11.

„Pst! tăceți că vine“, Zise un om, 
„en dați-vă în lături!“

Și în adevăr venia Petrea în 
mijloc, Iovulesa de-a drepta 6r ne
vasta lui de-a stânga. Gând se apro- 
piă de popor îșl luă pălăria din cap 
și le Zise : „Bună dimineța !<c er ei cu 
un glas strigară „Să trăescă!u

Curatorii cu fătul erau în ograda 
popii, ședeau pe prismă și povestiau 
cu popa, care încă, era afară; cu ei 
era și fătul și diacul bisericii. Când 
veZu fătul cinstea, ce face norodul 
la Petrea Iovulesii; la acel Petrea, 
care i-s’a imbiat de ginere, la acel 
Petre, de dorul căruia mult a plâns 
Măriuca lui și pentru care mult l’a 
mustrat ea și aseră și în tătă Z’u& 
când venia bătută și plângând dela 
odorul ei de Ilie; când văZu, că 
acel Petrea este atât de bogat și de 
cucernic, că dă de pomană pe sema 
sfintei biserici casa și grădina ce o 
avea rămasă de tată-so, atunci în- 
gălbini ca căra, tremura din piciăre 
— cum sta răZimat de un stâlp dela 
prisma popii, și căZu amețit cât fu 
de lung, și amețit a rămas pe vecie.

Poporul se înfioră, babele șop
teau: L’a lovit guta, de părere de 
rău, că nu șî-a dat pe Măriuca după 
Petrea Iovulesii.

Unii bmen'i îl duseră acasă, âr 
Petrea Iovulesii grăi cu glas tare:

„6menl bum și domnule părinte ! 
Poftesc să se scie, că de aZl încolo 
grădina și casa nbstră, ce mi-a ră
mas de tata, de Iovu, care a murit 
in cătane, aceea casă și grădină ră
mân pe vecii vecilor sfintei bise
rici cu tot ce-i în grădină. Casa-i 
veche, ce-i drept, nu-i vrednică mult, 
der grădina e mare și bună și-i chiar 
în fruntea satului. Acolo e locul ce-1 
mai potrivit pentru biserică. Pănă vă 
ve-ți apuca de zidirea bisericii, din 
grădină aveți în tot anul câte 3—4 
cară de cucuruz. Er când vă veți apuca 
de zidirea bisericei, scrieți-ml carte, 
că, de-oi fi viu și în pace, din ce 
ml-a rendui DumneZeu și eu voiu tri
mite, de aducere a minte de tata, Iovul 
și de mama Iovulesa, că a lor a fost 
casa și grădina, precum bine scițî. 
Aci vă dau și carte iscălită de mine, 
de mama și de nevasta mea, iscă- 
liți-o și dumniavostră și o trimiteți 
vlădiciei, să o scrie unde trebue“.

„Să trăescă!“ strigă preotul cu 
pălăria ’n mână și poporul după el.

Atunci Iovulesa făcu semn cu 
mâna și cu lacrămile ’n ochi Z^e 
și ea: „Ce dăm pe sema s. biserici 
să fiă de sufletul soțului meu, care 
a murit în bătaiă...“

„Si de sănătatea d-vbstră!“ stri
gă mulțimea.

De atunci n’a mai venit Petrea 
Iovului prin Nucet, nici măsa, Io
vulesa, cari s’a dus atunci cu el în 
România. Spun cei ce umblă prin 
România și care se zărăstesc la 
lucru pănă colo spre Călărași, că-1 
văd și pe el și pe măsa, și că-i în
trebă: „der cei, nu vă mai apucați 
de biserică, că nu-mi vine nici o 
scrisore dela voi?“ Mai spun că Io- 
vulâsa-i tot voinică și acum ca acuș 
10 ani, îi omenesce când îi vede 
p’acolo și-i întrâbă câte tbte.

Nu țin minte să fi mai fost în 
Nucet om cu numele Iovu, numai 
tata lui Petrea, der nici fecior ca 
Petrea Iovului n’a fost de când Nu
cetul și nici noroc ca el n’a avut 
dâră nime ’n lume și pe pământ. 
Acum nu mai cântă:

Nu-i doftor leourl sâ-ml dee
Boia din trup s6 mi-o iâe...

ci cântă:
Ține-mi Domne ce mi-ai dat 
Că bine m’ai oumpătat!

Er drăguța lui de odată, Mă
riuca fătului, blastămă pe tatăs’o și 
în gropă:

Nu te rabde pămentul 
Cum mi-ai mâncat norocul!

1. P. K.
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co mp Set arangiate, 
care se trimet franco, conținând 

un asortiment bogat de 
stofe de lână

xiegrxe și colorate,

Catifele, XdZeteseril 
și Velvets englesesc. 

Barclient, Flanele de spălat 
sadea și cvt desemnuri, 

Stofe de postav, Mtm CONFECȚIONARE io
BaytaM de Baai fi B&

s a

A

Pânzărie de in și mărfuri de bumbac,
Pâuzături, albituri de pat, Basmale etc. etc.

Au apărut din nou.
xxostxe de

cari se trimit On. clientelă gratis și franco și conțin: 

desemnurî originale, pentru novități de Pălărie de Dame, 
Confection, Toilette, Blouse, Inpletituri și blanc.

Haine de 'bărbați și ie copii. Albituri ie bărbați, dame și copii. 
Perdele, Portiere, Covore de salon și podini, Coperte de pat, Pânzături, 

Velințe cusute de dane! și de Pluscli, pentru vojage etc. etc. 
i Magasin „AU PHIX FIX 

BRODER HIRCSH & C-o., nwi» WIEM I, Graben Nr. 15.
NB. Pentru executare promptă și solidă a comiindclor garantdzâ firma ndstră, deja recunoscută cri reală.

Se cautâ
LIsi de prima forță în compta-

bilitate dupiă și în corespondența comercială.
Un mechanic, de prima forță, care se dirige 

loc ornați ve și se îngrijască de reparațiuni.
A se adresa 3a Domnul 1051,4—9

îlI® 
s îl

W

</!/tn

9

'Si/

Stațiune de cale ferată.

IResiasmite thes^me
de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 550 C. 

începutul Sesonului la 1 $Iaiu. “W
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Bai electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiunl. — Climă favorabilă. — Situațiune 
scutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturi de 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiune 
electrică. — Musică propriă. — Orfeu, (Teatru, Variete.) 

Medici r ® m â n i.
Ceiisiiltațiunî în tote limbile Europene. “Șaj

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

Erecuența în anul 1895: 10,000.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


