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Situațiunea Europei.^
De 26 de ani bătrâna Europă 

este o casarmă înarmată, un arsenal 
de tunuri ghintuite, un butoiu înde
sat de ierbă de pușcă, gata în tot 
momentul de a esploda. Germania, 
care până la anii 70 era un con
cept etno- și geografic, atunci șl-a 
ajuns ținta dorințelor sale — unita
tea, după Sadova fatală austriacă 
(1866). De-atuncI încdce, voind a-sl 
susține posiția de prima putere con- 
ducetbre, și provinciile câștigate cu 
fier și sânge dela FrancesI, — Al- 
sația și Lorena, — se tot înarmeză, 
și-a câștigat și soți de arme (tripla 
alianță) pe Austria, păn’ acolea duș
mană, și Italia, o rassă latină. Ger
mania prin victoriile dela 1870 voia 
să-și resbune isbencțile lui Napoleon 
Bonaparte de prin anii 1806 etc., 
prin cari Germania devenise divisată 
și un adevărat concept geografic.

Bismarck bine a cunoscut prin 
anii 70 situațiunea isolată a Fran- 
ciei, și acoperindu-se dela spate cu 
Rusia, la întrebarea, care va fi prețul 
resboiului, cu drept cuvânt a putut 
răspunde unui diplomat străin: doi 
Napoleoni (adecă tata și fiiul). Și așa 
a și fost.

De-atuncI Germania esercităză 
asupra Europei dictatura militaris
mului, a acelui militarism, care ca 
vampirul american, ce suge sângele 
dela animalele dormitore adiindu le 
cu aripile sale, astfel înarmat suge 
sudbrea popărelor, create pentru pro
gres spiritual.

Acesta dictatură, decă o pot 
numi așa, a devenit fatală cu deo
sebire pentru poporele asuprite —do
vadă, că Germania cea unită, mare 
și puternică, n’a prins parte popbre- 
lor subjugate, ci pururea a dat mâna 
cu subjugătorii lor.

* *

*) Acest articul îl primim dela un vechili amic 
al f, ei nostre

O mulțime de cestium pendente, 
tbte neresolvite, planeză ca sabia lui 
Damocle asupra Europei: dela buna 
deslegare a acestora atârnă însă pa
cea și bunăstarea continentului nostru.

Gestiunea naționalităților în Un
garia, deja destul de discutată și 
clarificată prin adunări, memorande 
și pressa din patriă și străinătate: 
6 milibne de Maghiari să suprema- 
tiseze în mod nemiloB 10 milibne de 
alte popore cu obiceiuri, datine, 
limbi și rasse diferite ! Și bre cum 
sufere acbsta Germania cea puter
nică, și Europa?

Bine a cjis Beust prin anii 70. 
El adecă la întrebarea unui bărbat 
de stat, că ce va dice Europa? a 
răspuns : „nu ved Europa nicăiri“.

Ungaria nu pote fi fericită, bu- 
curându-se de bunăstare și îndes- 
tulire, decât numai prin o dreptă și 
echitabilă deslegare a causei națio
nalităților.

Aci trebue se observăm, că în
tre popbrele arice ale Europei sunt 
popore, cari nu se pot identifica cu 
cultura și civilisațiunea popbrelor 
apusene, fiind respingetbre, der apu- 
nerea lor este decisă în stele. Po
lonii, un popor fudul, falnic, îngâm
fat și intolerant pănăla crudime, au 
și dispărut de pe scena lumii. Acum 
este rândul Ja Turcia, e numai ces- 
tiune de timp, când Turcii se vor 
îngropa în întunerecul Asiei, de 
unde au eșit, și istoria își va face 
cursul său natural și cu alții ase
menea lor. —

Cestiunea Alsației și Lorenei este 
ca și un șerpe de ocean. Pe;tot locul 
se ivesce. Cel ce a creat’o este adi 
un bătrân deja la marginea mormân
tului. Francesii nu se vor odihni și 
vor încerca tot se reîncorporeze a- 
ceste provincii răpite dela ei. De 
aici tema Germaniei și pericolul 
Europei, de aici tripla alianță și 
susținerea dualismului cu ori-ce preț.

Se mai amintesc bre aici de 
cestiunea Tridentului, nutrită de irre
denta italiană, care adi e încă un 
tăciune ascus sub spuză ?

Cestiunea Orientului, acest po
lyp gigantic, care string e în brațele 
sale de fier atâtea neamuri și po- 
pbră pănă în Orientul îndepărtat, 
așteptă grabnica resolvire: Cestiu
nea Macedoniei, Albanilor etc., alian
țele micelor state slave balcanice — 
pionerii Colosului de nord — tot 
atâte marj Bemne de întrebare.

Armenii creștini din Armenia 
turcescă, neputând suferi mai mult 
tirănia și crudelitățile Turcilor mo- 
hamedani, s’au resculat în massă 
spre a scutura jugul neuman — des
potic — și dominațiunea crudelă 
turcescă, dâr acea rescolă a fost su
focată — înecată — în sânge creș
tinesc, de dragul susținerii integri
tății imperiului turcesc nemoral. Di
plomația europenă a stat cu mânile 
în sen la acele măceluri și masacre 
crude îndurate de Armeni din par
tea Turcilor. Europa n’a audit ge
metul mamelor masacrate, nici văe- 
tul băieților nevinovați măcelăriți 
de Turci, ba nu a vădut nici incen
diile vandalistice, al cărora fum și 
pară se înălțau la ceriu în semn de 
resbunare, cercând acolo dreptate, 
ce aici pe pământ între omeni nu 
se mai pbte găsi.

Cestiunea Candiei (Creta) chiar 
acum a isbucnit ca și un vulcan te
ribil. Aici erăși se repețesc scenele 
îngrozitbre, ce s’au petrecut astă- 
iernă între Armeni. Și ore diploma
ția europenă ce face? Uneltesce și 
încurcă ițele, nu vedeșiroiele de sânge 
creștinesc, versat pentru libertate, 
nu vede măcelurile îngrozitbre, nici 
devastările vandalice.

Superbul Albion (Anglia) fericit 
de posiția sa favorabilă își păzesce 
câmpii sei de aur prin India, vinde 
lână, arme și praf de pușcă, face bani 

și avere, ce se-și mai bată capul cu 
sbrtea popbrelor subjugate, el, un po
por egoist și lacom, numai năile en- 
glese se aibă căi neoprite și paci- 
nice.

Francia, deși mare putere, fiind 
atașata Rusiei și cercând în tote 
voia ei, nu are rolul de inițiativă.

Rusia urmăresce scopuri egois
tice, nu i-a venit — se vede — tim
pul se iesă din reservă, vrâ a aș
tepta altă ocasiune, când rolul seu 
de protector va se strălucescă în co
lori mai splendide.

Austro-Ungaria se bucură, că are 
pace, căci și altfel are destul de 
lucru c’un conglomerat caleidoscopic 
de popore neîndestulite.

Singura Germania, care mai mult 
ar pute munci în interesul popbre
lor subjugate, și ar ave rolul de ini
țiativă, nu vrâ a-și risca rangul de 
putere conducetore, temându-se că 
focul odată aprins, se nu se stingă 
în apa Renului. Ura Francesilor în 
Alsația și Lotaringia contra Germa
nilor așa este de mare pe lângă tbtă 
mult lăudata pacificare, încât pră
văliile francese nici că vând la Ger
mani și vor trece încă secule pănă 
când mult bucinata pacificare va fi 
un fapt împlinit, dâcă nu cumva 
cjeii din Olimp vor decide altcum.

De când Turcii au apărut pe 
orisontul lumei istorice, popbrele 
Europei au stat cu ei pururea în 
resbele sângerbse. Astfel contra Tur
cilor seldechusici s’au luptat Ponti
ficii romani și Europa apusână doi 
secuii întregi pentru eliberarea Pa
lestinei și a locurilor sânte, și n’au 
isbutit. Pănă când Timur-Lenk șchio
pul (sfarmăose) cu Mongolii sei 
crucii au nimicit imperiul lor.

De când înse Turcii osmanlici 
au pus piciorul lor pe pământul eu- 
ropen, Baiazet fulgerul în lupta dela 
Nicopoli 1396 și Murad în lupta din 
Câmpul mierlelor (Kossovo) la 1389

FOILETONUL „GAZ, TRANS.“

Croquis balnear.
Scumpe amice! Nu sciam unde e Co- 

vasna. Dâr, ce se faci? Cu reumatismul în 
spate am trebuit să plec undeva. La sfatul 
unor prietini cu esperiență, cari și-au re
parat ciolanele prin Covasna, m’am hotărît 
să iau și eu drumul spre băile acestea.

La 8 și 50 diminua scot un bilet cu 
1.60 fl., la gara din Brașov, mă urcai pe 
trenul cătră Secuime, și, la orele 12 și 35, 
ajunseiti la ținta dorită.

Covasna este opid cam cu 4000 lo
cuitori, dintre cari 1000 sunt români. Este 
situat forte frumos, la polele munților. Ca
sele sunt spațiose, bine întocmite, construite 
din brad. Sunt și frumose clădiri de petră. 
Pe lângă case sunt grădini mari, din care 
causă opidul are întindere mare. Românii 
locuesc în Vajnafalva, o comună ce se ține 
tot de Covasna, de care se desparte numai 
prin un părău. Ei au o biserică frumosă, 
cu un preot și un capelan, sunt mai mult 
oieri, în genere omeni cu stare bună. Bine 
situați sunt și economii săcui.

Băile, Covasna e atât de bogată în 

ape minerale, încât, de ar fi în alte mâni, 
ar fi un isvor nesecat de aur.

Cea mai de frunte baiă minerală este 
așa numitul Pokolsâr (smâla Iadului) un ba- 
sen mare, despărțit în două, pentru bărbați 
și femei. Apa din basenurile acestea isvo- 
resce clocotind neîntrerupt, cum clocotesce 
apa într’un vas d’asupra focului, și scote un 
nămol fin, care se aședă pe delaturl în 
straturi grose. Nămolul să scote din apă 
cu sapa, și apoi omul se unge cu el pe tot 
corpul, cu deosebire pe părțile suferitore. 
Astfel stă la s6re pănă se usucă, după 
aceea întră în apă și stă în ea 5 — 15 ori 
20 minute. Eșind omul din apă se spală 
de nămol sub un tuș, se învălue cu un 
cearșaf, îl frecă un servitor bine, se îm
bracă iute și face o plimbare de y2 oră.

IndividI cu reumatism învechit se 
vindecă sigur folosind baia acesta. Sunt 
persone, cari nu puteau umbla, le duceau 
cu carul și le slobodiau alții în bae, și 
după 4—5 ani săriau ca cerbii din scriptură.

Baia acesta are 14—18 grade. Tem
peratura se schimbă după timp. Cu 20 ani 
mai înainte era așa de tare, încât mulțl 
amețiau în bae și trebuiau să-i scotă alții 
afară. AstădI a mai slăbit din putere, te 
poți cufunda cu capul în ea.

Este și un Pokolsâr mic pentru băi 
reci.

La o casă privată se pot face băi 
calde de fier.

Un isvzor însemnat a fost în Vajna
falva unde să făceau minunate băi de fier, 
folosite cu deosebire de femei. Proprietarii 
vrând să facă un stabiliment mai mare de 
băi de-asupra isvorului, au săpat și au prins 
isvorele de prin prejur; tocmai prin lucra
rea acâsta isvorul principal, amestecându-se 
cu alte ape, și-au pierdut puterea. Din causa 
acâsta baia nu mai e așa căutată ca mai 
înainte.

Altă bae remarcabilă este ăboritorul 
(Gozlo, Goslăul) nu departe de Pokolsâr. 
Ea constă dintr’o gropă săpată în pământ, 
cam 2 m. adâncă și tot atâta de largă, în
chisă pe de laturi cu scânduri și acoperită 
cu șindile. Omul întră în gropă îmbrăcat, 
să prinde cu mânile de un lemn aședat 
curmediș, stă în piciore, cu nasul ridicat 
în sus (pe câți îi vedl umblând cu nasul 
sus, se scii că țoțl sunt în Goslău, le este 
frică să-l plece, ca să nu-șl dea duhul), pen- 
tru-că gazul ce aboresce din pământ, și 
care te încălclesce de jos în sus este așa 
de puternic, încât omul aspirându-1 în plu- 
mânl de odată ar cădea mort. S’au și în

tâmplat mai multe cașuri de morte în acestă 
gropă. Un chibrit aprins să stinge cam în 
direcțiunea umărului.

întocmirile stabilimentului lasă mult 
de dorit.

Efectul băilor este estra-ordinar, bine
făcător. Pokolsâr și ăboritorul sunt pentru 
reumatisme, băile calde ferose pentru ane
mici.

In Pokolsâr lași din slănină, decă ai 
prea multă. Nenea Chițu din Săcele a lă
sat în 10 dile 2'/2 chilo, eu încă m’am scă
pat de câfă.

Baia rece costă 20 cr., caldă 30 cr., 
âr ăboritorul 2—5 cr.

Apă de beut este Horgasz, care ,se vinde 
și în sticle, are efect purgativ; isvorul din 
piață, care conține fier, are efectul con
trar. Alte isvore particulare se află în abun- 
danță la diferite case.

Cuartire găsescl bune aprope la totă 
casa, odăi spațiose, curate, haine de pat 
curate, cu serviț cu tot. Eu am plătit 30 cr. 
Familia pote închiria cu sesonul una seu 
două odăi, cu bucătăriă, pentru preț forte 
moderat.

Costul întreg de personă 1 fl. la di. 
Mâncările sunt bune, cu deosebire la Ur- 
mosi.
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au cucerit imperiul balcanic de as
tăzi, er Mohamed al II la 1453 a 
ocupat Constantinopolul (Țarigrad) 
de astăcjl, luptele creștinilor cu 
Turcii au devenit și mai intensive 
și mai sângerdse. Ba sub Sulei
man II, cel mare, când imperiul tur
cesc și-a ajuns apogeul său, era 
amenințată serios totă cultura apu
sului cu tdte statele lui,—asediul Vie- 
nei 1529,— și numai brațul ager al 
lui Sobjeszky a salvat Europa de-o 
catastrofă funestă, pănă când colo
sul asiatic prin lupte continue și în
vingeri mărețe a fost respins cu în
cetul între limitele imperiului sdu de 
astăzi-

Cestiunea Bulgariei și Bosnia- 
Herțegovinei ca acte deja com
plinite, resultate cucerite prin fier 
și sânge, der pe cale diplomatică 
încă nedefinite și precisate, nu le 
ating, nolli me tangere, resolvarea lor 
definitivă e în mâna viitorului mis
terios.

Astăfil Turcia Europenă are încă 
Rumelia (Tracia), Macedonia, Tesalia, 
Albania și Candia (Creta) cu un te
ritoriu de 3600 mm., 10 milione 
de locuitori prin cetăți și garnisdne, 
er 8 miliâne, 4 din 5 părți sunt alte 
naționalități — creștini — etc. Co
ranul este evangeliul Turcului, este 
dogmatica, der tot-odată și isvorul 
legilor civile.

Acum coranul permite orl-ce 
nelegiuiri contra raialelor și ghiau- 
rilor; când un Turc intră călare în- 
tr’o biserică creștină, e o virtute 
mohamedană, pănă când după con
ceptul creștinului este un scandal 
și un sacrilegiu; când Turcul profa- 
neză sanctuarul familiar al unui 
creștin, e virtute după conceptul 
Turcului, er după creștini e un 
pecat.

După coran Turcul omorînd pe 
un ghiaur face merit, er creștinul 
nu pote ucide nici pe dușmanul seu, 
fără de-a comite păcatul homicidiu- 
lui. Turcului îl sunt permise tote fără
delegile față de creștini. Judecătorul 
(cădi) e turc: Turcul te bate, Tur
cul te judecă. Coranul permite po
ligamia (Gyneceon, harem), evange
liul lui Christos nu, și haremul sul
tanului stă în fața palatelor amba
sadorilor europeni.

Cum poporul turcesc cu atâtea 
datini, obiceiuri streine și exotice, 
cu legi tirane și crudele față de creș
tini, cu disposiții barbare și contrare 
cu spiritul timpului, păte se mai 
esiste pe acel păment clasic al lu- 
mei vechi? se domineze acele puncte 

strategige, — Bosforul tracic — unde 
lumea europănă cu cea asiatică își 
dau mâna la-olaltă? Cum un popor 
lipsit de cele mai fundamentale prin
cipii de cultură și umanitate păte se 
facă parte și se-șî țină posiția între 
statele culturale ale Europei?

Cum diplomația luminată euro
penă nu vede anomalia, că în sta
tul turcesc 2 milione de Turci do- 
mineză 8 miliâne de creștini și încă 
într’un mod barbar, tiran și neuman, 
fără a fi întru adevăr un stat de 

< drept? Cum sufere Europa atâtea 
popără creștine cu înclinare spre 
cultură și progres a fi încătușate de 
un popor, care și-a trăit traiul — 
popâră legate de un cadavru răs- 
pânditor de miasme mortifere.

De mult se Țice, că Turcia este 
omul bolnav. Pentru-ce Europa nu-i- 
dă lovitura de grația și să elibereze' 
atâtea popore subjugate și maltra
tate ? Ori doră și acj.1 să aibă valăre 
cuvintele: „Europa nu e nicăirl?1'

V. L.

Revistă politică.
Starcevicianii și mileniul. Orga

nul croat al partidei lui StarcevicI 
„Nrvatska Domovina“ din Agram, din 
incidentul învitărei, pe care a pri- 
mit’o dela ministrul croat Josipo- 
vicl, ca să ia parte la serbarea înau- 
guiărei monumentului milenar din 
Zirnony, publică la loc de frunte o 
epistolă deschisă, în care, provocân- 
du se la hotărîrea anti-milenară luată 
în 8 Iunie c. de cătră partidul croat 
din drăpta, mulțămesce ministrului 
Josipovici pentru învitare, der de
clară hotărît, că sub nici o condițiune 
nu va lua parte la serbare. Etă pasa- 
giele mai marcante din acea epis
tolă: „Patria maghiară nu e patria nos
tra și nu avem comun nimic cu ea. Noi 
Croații am fost pe acest păment cu 
trei secol! mai înainte decât Ma
ghiarii, deci noi suntem locuitorii 
băștinași. Croația totdeuna a fost 
independentă și ea nu e o parte a sta
tului ungar. Astfel noi nu vom lua 
parte la acăstă serbare, unde se prea- 
măresce înființarea patriei maghiare; 
și ca fii credincioși ai patriei croate 
protestăm energic contra acestei serbări, 
arangiate pe pământul sânt și neprihănit 
al scumpei nostre patrie croate. In ne
putința, la care e osândită astăfil 
Croația, noi ne mângăiem cu aceea, 
că națiunea croată își va păstra sîn- 
gele vechiu, își va ageri mintea, și 
cu ajutorul acestora își va recâștiga 

drepturile. Trăescă Croația! Trăescă 
Croații !il

*
Turburările din Turcia. Privitor 

la turburările de care necontenit e 
sguduit imperiul otoman, corespon
dentul unui diar din Budapesta ra- 
porteză din Constantinopol următă- 
rele: „Și la cas dăcă s’ar înceta cu 
măcelăririle, situația nu se va clari
fica, deorece aci domnesc stări fărte 
încurcate. Creștinii, cari trăesc prin 
Constantinopol și al căror număr se 
urcă aprăpe la un pătrar de milion, 
tremură, că după Armeni le vine lor 
rendul se fiă torturați și omorîți. Auto
ritățile turcesc! caută să înfățișeze 
lucrul în colori mai blânde, și tdtă 
vina o aruncă în spatele Armenilor, 
despre cari în capitala Turciei cir
culă necontenit faime, că își adună 
arme, pregătesc dinamită etc. Este 
fapt, că locuitorii creștini din Con
stantinopol și mai ales Grecii sunt 
înverșunați pe Armeni, deărece aceș
tia le pericliteză și lorviâța. Amba
sadorul german a făcut propunerea, 
ca pentru siguranța vieții lucrători
lor armeni să ia Părta asupra sa 
responsabilitatea. In Anatolia este erăși 
temă că va erupe revoluția; Curdii 
au început a se mișca, și numai Irada 
Sultanului, în care se ordonă scu
tirea familielor armenescl, ia reținut 
să nu măcelărescă, aprindă și jăfu- 
escă mai multe sate armenescl.

Călătoria Suveranilor ruși-
După cum am fost anunțat în numă

rul din Dumineoa trecută, Țarul și Țarina, 
după-oe visitară curtea din Viena, făcură 
săptămâna trecută o visită și părechei im
periale germane în orașul Breslau din Si
lesia.

Și aci, ca și în Viena, Suveranii ruși 
fură primiți cu mari onoruri: se făcu în 
onorea lor păradă militară, și se deteră 
prânzuri festive, la cari se ținură toaste 
remarcabile.

In 7 e. Majestățile Lor rusăs..I ple- 
oară din Breslau peste Berlin la Kiel, unde 
flota germană făcu mai multe manevre 
maritime în onorea Țarului. Din Kiel, pă- 
rechea imperială rusesoă plecă în 8 c. pe 
vaporul „Polarstern“ spre Danemarca, și 
în 9 c. sosi la Bernetorff, unde fu întâm
pinat de Țarina-văduvă, de regele și re
gina Danemarcei, principele moștenitor, 
și princesa de Wales.

*
Pressa europenă se ocupă mult cu 

toastele pronunțate de împărații Nicolae 
II, Francisc Iosif și Wilhelm. S’a remar

cat deja la Viena, că răspunsul Țarului la 
toastul împăratului Austriei a fost forte 
rece în comparația cu frazele căldurdse 
pronunțate de Suveranul Austro-Ungariei. 
Pe când împăratul Francisc Iosif scotea 
la iveală amiciția ce lâgă pe oei doi Su
verani și găsea în visita Țarului o garan
ție a acestui prieteșug, Nioolae II a evi
tat, în răspunsul său, ouventul „amiciție“ 
și s’a mărginit la o simplă mulțumire pen
tru buna primire ce i-s’a făout. La ban
chetul din Breslau, s’a repetat același lu
cru. Pe când împăratul Germaniei a vor
bit cu entusiasm de mulțumirea ce’i pro
duce visita Țarului și a făcut aluzie la fap
tul că Friedrich Wilhelm III și Alexan
dru I au luptat împreună contra lui Na
poleon I, Țarul Nicolae II a răspuns rece, 
mulțumind pentru buna primire.

Deosebirea între tonul toasturilor e 
remarcată și e viu oomentată.

„Neue Freie Presse*  spune, oă faptul, 
că la Breslau s’a repetat cașul din Viena, 
dovedesce in de ajuns intenția și planul 
hotărît al Țarului. La Petersburg nu s’a 
putut evita, din punctul de vedere monar
chic, necesitatea ca Țarul să visiteze în
tâi curțile din Viena și Berlin; dâr s’a 
purtat grija, ca aceste visite să nu arunce 
nici o umbră asupra celei din Paris. Alt
fel nu se pote esplica faptul, că pănă și 
din toasturile Țarului s’a gonit orl-ce frasă, 
orl-ce cuvânt, oare ar fi putut provooa ore- 
dința în îmbunătățirea relațiunilor Rusiei 
cu Austria și Germania.

Lucruri neplăcute sunt musica și posta. 
„Banda“ cântă apropo numai csardașurl. 
E minune, dâcă audl și ceva românesce. 
Trenurile circulă de trei ori în sus, de trei 
ori în jos pe lângă K., cu tote acestea scri
sorile le capeți numai odată pe di, la 2 ore, 
âr ce vrei să espedezl, trebue să se predea 
la postă înainte de orele 1‘2. Manipulantul 
postai n’a prea cercetat școla de comple- 
sanță.

Băile sunt slab cercetate din lipsă de 
reclamă. De regulă le cercetâză cam 700 
dspețl, în ăst an au fost 250, pote din eausa 
mileniului.

Diferite. Intr’o după amâdl am făcut 
o escursiune la Horgasz, cale de 3/< ore cu 
trăsura. Isvorul acesta este aședat la polele 
muntelui. Eram trei trăsuri încărcate. Con- 
soții mei mă invidiau, că eu am fost invi
tat în trăsura unui domn X., care venise 
cu familia. Așa, își diceau eL noi plătim 
trăsura cu 1.50 fl. și d-lui (eu) gratuit. 
X. are o avere de vre-o 100 mii fl., der e 
de o sgârceniă proverbială și, din partea 
asta, prea bine cunoscut în societate. So
cietatea dusese cu sine de a le mâncării 
și vin destul. Apa am luat’o din birtul ce 
este lângă isvor. D-l X. își adusese singur 
de mâncare. Sub cerul liber, la marginea

Conferența interparlamentară în 
Budapesta.

Se soia, că anul trecut se ho- 
tărîse la conferența interparlamentară 
din Bruxella, ca în est an conferența 
să se țină la Budapesta. Pressa ma
ghiară a și început a scrie articole 
din incidentul acesta, accentuând 
mai ales, că Românii vor rămâne 
departe dela întrunire.

Etă pe scurt ce scrie „Egijeiertes11 
de ieri la loc de frunte în acâstă 
cestiune:

In curând se va întruni în Budapesta 
a 7-a cOnferență interparlamentară. Oor- 
porațiunea cea mai însemnată din lume își 
va ține consultările în capitala Ungariei, și 
mulț.I dintre membri oonferenței vor lua 
parte la serbarea deschiderei Porților de 
fier, de care eveniment sunt legate inte
rese europene forte însemnate.

La conferența interparlamentară vor 
fi representate tote parlamentele din Eu
ropa. Numai România va sta departe. Nici
odată Ungaria n’a avut în unul și același 
timp ațâți ospețl iluștri. Nicl-odată nu s’a 
desohis poporului maghiar o ocasiune mai

pădurii, pe erbă, am tras un chef sdravăn. 
D-l X. cu soția încă vor fi băut câte 2 pa
hare din vinul nostru. Bine, bine dispuși, 
ne coborîrăm devale, unde făcurăm soco- 
tela țechului. Un bătrân (botezat mai mult 
pentru-că scia multe, decât pentru barba 
albă) încărunțit în rele, uns cu tote unso- 
rile, fu ales cassier. El îndată își număra 
mușterii! „Plătim pe capdise el, fiă-care 
atâta. Toți priveau acum spre X. Cum? 
Cum? întreba X., gândea că nu e cu cale 
să plătâscă și soția dânsului. Plătim pe cap, 
reflecta bătrânul... unul... doi... d-ta ai două 
capete. A plătit și a tăcut. Ceialalți rîdeau 
înfundați.

Săra oprindu-mă cu birja la porta cor- 
telului d-lui X, care mă învitase forte 
amabil să merg cu dânsul, îmi dise: trăsura 
nostră costă 2 fl. — Prea scumpă, nene, 
’i-am răspuns — cât am dâr să plătesc? 
(Bătrânul ar fi dis: pe cap vine 50 cr.) Ne- 
căpătând răspuns am pus 70 cr. pe masă, 
și le-am poftit nopte bună, mă temeam să 
nu mă mai poftâscă la ceva.

Ceialalți ne întrunirăm la Ugron bacsi 
la un vin escelent, cum nu-1 găsescl nici 
la Eremia în Brașov. Cine vine mai târdiu 
aici? D-l X. cu familia. Voia să-și ia ră
mas bun dela unul dintre noi, care venise 

anume ca să-și petrecă cu noi. Se petre- 
cură câțl-va litri pănă venise X. Mai ce- 
rurăm și după acea, X. încă gusta două pă- 
hară. Dela o vreme face semne, că vrea să 
mergă, acuma bătrânul de-odată strigă pe 
Ugron bacsi, socotâla, să plătim! Ugron 
scia litri pe de rost: face atâta. Câți sun
tem? întreba bătrânul... unu, doi-.... pe cap 
vine atâta. X. privesce în giur. Eră tre
buia să plătâscă și pentru soțiă, pe când 
credea că nici el n’o să plătâscă. N’a avut 
ce face, a plătit și și-a luat nopte bună. 
După plecarea lui nu voiau să mai încete 
hohotele și petrecerea se continuă.

A doua di, fiind la cafea cu toții, fo
tograful aduce două tablouri, unul în care 
se afla X. cu două familii, dintre cari pe 
una o cunosceam, pe cealaltă nu. Cine e 
familia asta d-le X.? (Era un secui țăran 
de acolo, cu nevastă-sa). — N’o cunoscl? 
și zimbind, puse degetul arătător pe frunte 
și continua: E gazda mea... am pus’o, ca 
să plătim mai puțin. L’am lăudat pentru 
așa istețime.

A doua escursiune frumosă am făcut’o 
în pădurea de brad a lui Becsek, 30 mi
nute din piață, în marginea satului. Totul 
a fost aranjat de bătrânul în deplină cu- 
noscință de causă. Un muschiu escelent la 

frigare, o tocană, care fierbea în săul ei, și 
vinul lui Ugron ne-au transpus într’o dis- 
posițiă de tot veselă. De aici, cu lumină
rile aprinse, pentru-că înoptase deja, ne-am 
re’ntors âră la isvorul vinului.

Escursiune minunată se pote face la 
Gyulafalva, pe vârful munților pănă la gra
nița României. La acesta îți trebue o di 
întrăgă ! Călătoria o faci pe drumul de fer, 
construit de firma Horn, pentru esploatarea 
pădurilor. Regret că n’am făcut escursiunea 
acesta. Cei ce au făcut’o, spun că merită 
să te duci anume numai pentru ea.

Emanciparea femeilor a ajuns de
parte în Covasna.

In Dumineca primă m’am dus la bi
serica românescă cu un coleg al meu. El 
a cântat în strană și, cu glasu-i melodios 
a stîrnit multă complăcere în ascultători. 
Eu, neavând darul lui Tyrteu, cu ce să mă 
disting? Am luat cazania și am cetit pre
dica eu bogății și săracii, acuși îi băgăm, 
acuși îi scoteam din raiii, în cele din urmă 
n’am lăsat nici pe unul afară. Nu cetisem 
cazania de vre-o 36 ani. Trebue c’am ce- 
tit’o bine, pentru-că după slujbă, era p’aci 
să mă angajeze de cantor.

A doua Duminecă întârtjiasem nițel. 
Dâr, nu se simția lipsa nostră. Lângă strană
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minunată și mai bine venită de a-și valo
rise interesele sale proprii, și de a-șl câș
tiga simpatia și stima (! 1 ) Europei.

Pănă acuma am lucrat puțin în di
recțiunea, ca Europa să ne ounâsoă. Duș
manii noștri ne-au defăimat (!j fără cruțare. 
Membrii oonferenței au concepte confuse 
despre patria nâstră, despre statul nostru: 
mai confuse despre cultura ndstră națio
nală ; și cele mai oonfuse despre raporturile, 
intre cari trăesc naționalitățile din Ungaria. 
Necontenit aud aumai aceea, că în țâra 
acesta un popor tiran și barbar asiatic 
prin supremația sa câștigată pe nedrept 
ține într’un jug nesuportabil naționalitățile 
asuprite.

Acum conferența interparlamentară ne 
dă ocasiunea cea mai bună de-a oferi savan- 
ților politioianl europeni o ioână adevărată 
despre statul ungar și despre națiunea ma
ghiară. Să le arătăm, că aci trăesce o na
țiune puternică, constituțională, gelosă de 
drepturile sale istorice, îubitore de liber
tate și pătrunsă de tendințe liberale; tră
esce în statui său propriu, oare, oe e drept 
nu are independența, la care e chiămată 
și pentru care e destul de tare, dâr în 
conceptul căruia esiscâ nisuința spre inde
pendență, simțământul și încrederea nece
sară spre acest scop.

Piarul „Kolozsvâr“ face privitor 
la conferența următor ele observări:

Intr’adevăr Românii vor străluci prin 
absență. Comitetul central dm Berna a pri
mit dela grupul român încunosonnțarea, că 
membrii sei sub nici o condițiune nu vor 
lua parte la conferența din Budapesta. 
Comitetul din Berna a făcut pași, pe cale 
confidențiala, ca comitetul român să-și 
schimbe hotărîrea, dâr iuzadar, căci atât 
senatul român cât și camera au declarat, 
că nu vor lua parte la conferența maghiară (? ?).

Kecela Tarului.•
Bate la ochi, și tote gazetele 

chiar și cele nemțesc! o Bpun pe 
față, că la visita sa în Germania, 
atât la Breslau, cât și în orașul de 
port Kiel, Țarul Nicolae II s’a pur
tat cu multă reservă și recelă, pe 
când împăratul Wilhelm și cu șefii 
oștirii și a marinei sale l’au primit 
cu multă căldură și i-au făcut ono
rurile cele mai alese.

Mai ales în Kiel s’a observat 
purtarea reservată a Țarului față cu 
cinstea și distmcțiunile, ce i-se fă
cuse din partea Germanilor. „Vossi- 
scite Ztg.“ spune: înfățișarea neaștep
tată în portul dela Kiel a flotei 
de manevrare în Marea Nordică a 
fost o deosebită distincțiune, ce 
împăratul german vru se o facă Ța-

rului, care pdrtă titlul de admirai 
al marinei germane. Imperatul Ni
colae în tot timpul petrecerei sale 
în Kiel n’a purtat uniformă de ma
rină germană, ci uniforma marinei 
rusescl. Când a plecat se visiteze o 
corabie panțerată germană, nu a ar
borat pavilionul seu. Mai departe Ța
rul însuși a cerut, ca corăbiile ger
mane se nu facă salutul îndatinat, 
numai când corabia „Polarstern", 
pe care se afla Țarul, s’a apropiat 
de corăbiile germane, aceste au ar
borat stindardul imperial rusesc. Cât 
timp Țarul a petrecut în Kiel nu 
l’a vecjut nimeni, el a stat numai în 
castelul dela Kiel și de aci a mers 
deadreptul pe Mare.

Aceași răceală s’a observat din 
partea Țarului în decursul petrecerii 
sale în Breslau. împăratul Wilhelm 
ia ținut un toast înflăcărat, la care 
Nicolae II a răspuns scurt și reser- 
vat. Așa s’a întâmplat, de altmin
trelea și la curtea din Viena. Se 
4ica, că Țarul anume a voit să arate 
prin asta, că visita lui în Austria și 
Germania nu are însămnătate poli
tică, ci este numai o simplă visită 
de curtenire.

„Sașii și fâomânii“.
„Deutsches Volksblattu, gazeta antise- 

miților din Viena, publică un articol mai 
lung cu privire la Sași și Români, îndem
nată fiind prin acâsta de, un șir de arti- 
ooll, oe au fost publicați de „Kronstădter 
Ztg.“ din Brașov și în cari se face ase
mănare între luptele politice ale Sașilor 
și Românilor.

Gazeta vieneză sus numită începe 
așa: In ce privesce cestiunea naționalită
ților din Ungaria ea nici peste lunile de 
vară nu a odihnit, pentru-că Jidano-Ma- 
ghiarii îngrijesc necurmat prin nouă în
călcări, ca plângerile atât de îndreptățite 
ale poporelor nemaghiare se nu amuțâsoă, 
ci să se audă tot mai tare și aici peste 
graniță, deșteptând de-o potrivă simpatiă 
pentru cei asupriți și mâhnire contra asu
pritorilor. Starea nemagh'arilor din Unga
ria câștigă acum interes mai înalt și prin 
aoeea, că peste puține luni se vor face 
alegerile dietale în Ungaria.

Pănă acuma naționalităților nu le-a 
succes de-a câștiga o influință în legis
lația Ungariei. Ele au fost, sistematio es- 
chise dela tbte drepturile, și numai Sașii 
au fost representațl în dietă, pentru-că con
ducătorii lor de atunci au aflat de bine a încheia 
ou Maghiarii o pace putredă și chiar des- 
onorătore. De atunci, ce e drept, s’a deștep
tat și între Sași puternic ideia, că depu-

tații Sași nu-șl împlinesc datoria față cu 
poporul lor decă stau la trooa guvernului 
unguresc și dâoă sprijineso un ministeriu 
după altul în violentarea naționalităților 
în loc de-a păși energic contra lor. Tote 
celelalte popore nemaghiare s’au unit sub 
conducerea Românilor, cari luptau în pri
mele șire, s’au unit demult pentru a să 
lupta și apăra contra atacurilor, aci pe 
față, aci ascunse asupra limbei și națio
nalității lor. Numai Sașii, adecă majori
tatea lor și representanții lor aleși, au ob
servat o purtare oportunistă, ce nu o pu
tem destul condamna, și pănă în timpul 
din urmă păreu, că nu voeso să o pără- 
săsoă. Față cu alegerile dietale popo
rul săsesc va trebui să ajungă la ho- 
tărîre. Acestă hotărîre, dâoă Sașii nu 
vor să se părăsâscă pe sine înșiși și 
să ajungă desprețuițl de connaționalii lor, 
nu pote să fiă decât numai în înțelesul 
ca Sașii să se alăture necondiționat la ce
lelalte popore nemaghiare ale Ungariei, 
cari luptă pentru naționalitatea lor.

După acesta vorbesce despre articulii 
publicați în „Kronstădter Ztg.“ sub titlul: 
„Luptele politice ale Sașilor și Românilor14, 
în care se face o asemănare între purtarea 
Sașilor și a Românilor și se arată, că Ro
mânii au luptat mai stăruitor ou mai mare 
curaj și demnitate, decât Sașii, și oă acum 
e timpul ca ți la Sași să isbuiesoă aoeia, 
cari cer o luptă vrednică și pe față în 
apărarea limbei și a naționalității Sașilor 
în unire cu Românii și Slavii din Transil
vania și țâra unguresca.

Prima societate de meseriași români 
în Bucovina.

Prima societate de meseriași 
români în Bucovina este societatea 
de curând înființată „Frăția^ a me
seriașilor români din suburbiui Clo- 
cucica din Cernăuți. Ea s’a înfiin
țat la stăruința d-lui profesor uni
versitar Dr. 1. Gr. Sbiera din Cernăuți, 
care — după cum <Țce „Gazeta 
Bucovinei44 — numai cu multă stă
ruință, prin multe și mari piedeci 
și greutăți trecând, a putut în fine 
se isbutescă a mijloci dela guvern 
întărirea statutelor și concesiunea 
pentru în4estrarea societății cu un 
steag propriu al ei, ce s’a sfințit 
Dumineca trecută, în 6 Septemvre n.

Sfințirea steagului s’a făcut cu 
mare ceremonia. Biserica S tei Pa- 
raschive încă dela început era înde- 
suită de public, — cărturari, mese
riași și popor. Liturgia a fost ofi
ciată de trei preoți, er cântările le-a 
esecutat corul pedagogilor. După

liturgiă a urmat actul sfințirei sto
gului, despre care „Gaz. Buc.“ scrie 
următdrele:

Sfințirea steagului s’a săvârșit prin 
Cuvioșia Sa părintele protopresbiter Art. 
Berariu, asistat de d-11 Orest Popescu și 
de sus numiții preoți liturgisitorl. După sfin
țirea stâgului, părintele protopop Berăria 
a rostit o acomadată cuvântare ocasională, 
în oare a arătat vechimea meseriilor, cin
stea și valârea lor, importanța lor pentru 
omenime, și a accentuat bunele moravuri, 
munca seriâsă, sirguința și trezvia, ca pe 
acei factori, de cari meseriașii trebue să 
fiă călăuziți în viâța lor pentru prospera- 
rea feluritelor meserii.

Conduși de acești factori — Țse pă
rintele vorbitor — niel-odată nici ciocanul 
niol sula și nici barda nu va luneca din 
manile D-vostre. Aotul, oe a<Ț l’am săvîrșit 
este primul în țâra nâstră, âr stâgul, oe 
acum l’am sfințit, este pentru D-v6stră acel 
simbol, care vă va aduna pe toți în giucui 
lui și vă va întări și însufleți în cinstita 
muncă de meseriași.^

„Dâe Dumnezeu, ca aoest nou început 
făcut de D-vostră, imitat să fiă și de cei
lalți meseriași ai noștri din țâră, căoi D-vos
tră, meseriașii, formați înohietura neamului 
nostru, adecă strînsa legătură între poporul 
plugar și între așa numita inteligență sâu 
lumea învățată14.

Accentuând apoi, oă numai aceste trei 
clase sociale deplin desvoltate, întărite și 
bine închiegate pot să asigure viitorul mo
ral și material, viitorul fericit al unui po
por, doresce prosperitate societății mese
riașilor și-i îndeamnă să țină cu sfințenia 
la steagul, în giurul oăruia s’au grupat.

In fine d-1 profesor universitar Dr. I. 
G. Sbiera, prin rostirea câtorva cuvinte 
ocasionale bine simțite, preda frumosul 
steag presidentului societății, d-lui loan 
Marcu, și cu acestea ceremonia din bise
rică s’a încheiat, er steagul a fost dus de 
membrii la locuința d-lui profesor Sbiera.

Duminecă după amâdl steagul, însoțit 
de un frumos număr de inteligență și de 
membrii societății a fost dus la Cloouoica, 
unde în ondrea Țilei și a rarulăi moment 
sărbătoresc, la oasa d-lui Petru Hlușcu, s’a 
arangeat o petreoere ou joc și o animată 
convenire socială a inteligenței împreună 
cu membrii societății meseriașilor noștri și 
ou un considerabil număr de popor. Stea
gul, condus de toți oei de față și în sune
tul musioei, a fost readus apoi la loouința 
d-lui Dr. I. G. Sbiera, unde se va păstra 
și unde se țin de altmintrelea tote ședințele 
societății, oăreia ii dorim și noi viâță fără 
sfirșit și cea mai deplină prosperitate!

ședea o țărână cam de 26 ani și cu voce 
simpatică cânta tote răspunsurile, în locul 
cântărețului. Astă surprindere plăcută ne-a 
pus în respect.

Emancipația femeilor merge mai de
parte.

-gPostmaisterița încă este femeiă, der și 
un măcelar a cedat locul soției sale. S’o fi 
vădut voinică și cu cotele gole, tăia carnea 
mai avam ca un măcelar.

Decă vii vre-odată pe aici, te stătuesc 
să nu te pună păcatele să cumperi păstrăvi 
dela prietini. Eu rugasem un prietin cu
noscut, că, dâcă găsesce la cineva puțin păs
trăv, să facă bine să-l iee pentru mine și 
pentru alt coleg de smolă. A doua di ne 
și aduce un șteand cu 8 Kile â 2 fl. Era 
prea scump, dâr era cumpărat „la dorința 
nostră44. Deosebit am mai trebuit să plătim 
pentru afumat. Mai târdiu am aflat, că 
„prietinul14 ne-a cerut cu 60 cr. de chilo 
mai mult, decât a plătit el. Scumpă brânză!

După ce am terminat cura, am luat 
un bilet cu 22 cr. și am plecat la Kezdi- 
vâsârhely. Aci se sferșesce calea ferată. Ora
șul e situat pe șes, der de tot curios. Aprope 
fiă-care casă îșl are strada ei. La început 
a fost numai loc de târg. De aci și numele. 
AstădI încă este vestit pentru târgurile de

vite și bucate. Casele sunt clădite una în- 
tr’alta, fără curte, de-alungul, cum au fost 
fâșiile înguste de păment. Pe o fășiiă sunt 
case, altă fășiiă servesce de stradă, tot așa 
cât ține orașul.

Vin ca aci, poreclit „olâh bor“, de 
origine din România, eră nu mai beai. 
Plevna și cârciuma românâscă sunt bine 
cercetate pentru vinuri.

In K. mă aștepta un fost coleg de 
școlă și într’o oră și j ajunsei la casa lui 
ospitală, în Brețc, unde am petrecut două 
nopți plăcute. M’am bucurat de sporul Ro
mânilor de aici. Preotul bătrân, încă tot 
ca un stejar, a avut 16 copii, fiiul său ase
menea preot, pănă acum, 10, âr protopo
pul, ca mai tinăr, 9. Aici mi-am amintit, 
că nici Brașovenii nu stăm mai rău în pri
vința asta. Un preot dela noi, a avut 14 
copii, dintre cari, 9 fete, al doilea ca să-l 
balanseze, are pănă acum 8, der tot feciori!

Din B. în 6 6re poți face partia cea 
mai frumosă pănă la Slănic în Moldova.

Te sfătuesc, ca pe fiă-care an să te 
scaldl cel puțin trei săptămâni în Pokolșar 
și te asigur că și tu ajungi 90 ani, ca tata 
Almășanu, care încă se scălda aici, an de an.

Moșul.

P*oesii  poporale.
Audi lele cucul cântă
EșI afară și-l ascultă 
De ți-a cânta cucul bine, 
Trage nădejde de mine, 
De ți-a cânta cucul rău 
Nu mai trage dorul meu!

Astă vâră pe săpat 
Șepte fete au degerat,
Da io știu un meșteșiug
Totă vâra nu mi frig
Cu cisme și cu cojoc 
Pe vătruță lângă foc.
Arcjă-te focu urît
Rea bolă ești pe păment, 
Că nimica nu te dore
Fără te ușcl pe piciore.
Ardă-te focul om drag 
De mână mă duci la iad
— Ba io nu te duc de mână
Că tu vii de voiă bună.

Din Beteag.

Asâră pe vremea cinii
M’amuța mândra cu cânii 
M’amuța și nice prea
Că știa că vin la ea!

Din Rodna.

Cine nu soie ce-i urîtu
Pote săruta pământu,
Dâr eu cum l’oiiî săruta
Că mi-e neagră inima!

De pe Someș.

Bădișor depărtișor
Nu-mi trimitea-atâta dor
Și pe lună și pe nor
Și pe gura tuturor;
Trimite-mi mai puținei 
Și vin’ tu bade’o cu el;
Vină, badeo, când gândeso 
N’aștepta să te doresc,
Că sunt fată tinerea
Și doru-i sarcină grea !

Din Bănat.
Bade, cât trăescl pe lume 
Nu-țl striga mândra pe nume, 
Strigă-o flore de câpă
Nime să nu te priceapă, 
Strigă-o flore de vie
Ca nime să nu te știe.

Din Bârgău.
Bădiță cu păr galbin 
Unde te văd mă leagăn
Ca frunduța de paltin;
Țucu-ți bade ochii tăi
Bine sâmănă cu-ai măi ’
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SOIRILE piLEI.
— 31 August.

La visita monarcliului nostru în Ro
mânia. Ministerul de răsboid român a luat 
până acum următorele disposiții pentru așe
zarea trupelor, oarl vor faoe pe la gări 
onorurile cu ocasia trecerei M. S. împăra
tul Franciso Iosif: Divisa I va fi aședată 
pe un platou lângă gara Graiova, în linie 
de bătaie; divisa a II la Craiova. La Ploescl 
va fi aranjată lângă gară divisa a V, tot 
de infanteria. Așa cum sunt aranjate tru
pele, M. S. împăratul le va vedea din va
gon și va trece prin fața lor. Corpul al 
doilea de armată va defila pe marele platou 
dela CotrooenI, nivelat din nou pentru a- 
oest soop. Pe lângă trupele de infanterie, 
aoest scop va avea și o brigadă de roșiori 
formată de regimentul al 4-lea oare va veni 
dela Câmpina și va fi condus de A. S. R. 
prinoipele Ferdinand, și din două regimente 
tot de roșiori, cari vor fi aduse dela Te- 
ouoiă.

— o —
Învățatul german Weigand, din Lipsea 

care ou atâta plăoere se ooupă ou studiarea 
limbei române, după oe a umblat printre 
Români în mai multe părți ale Ardealului, 
a sosit la Blașiu, unde, după oum spune 
„Unirea“, în tot decursul petreoerei sale 
a fost ospele Escelenței Sale Metro- 
politului Mihalyi. D-l Weigand a făcut 
preâmblărl prin oomunele din apropiare 
Sâncel și Spini, voind să-și faoă însămnărl 
despre modul, oum vorbesee poporul ro
mân din acele părți. In Spini ’i s’a întâm
plat, că întâlnind pe-o țărancă română, 
care toroea ou furca la brâu, a rugat’o să-i 
spună cuvintele unei’oântărl d«-ale lor. Ță
ranca, orefiând că are de-a fao cu vre-un 
dușman al neamului nostru, a răspuns: 
„Nu-ți spun, Domne foresee, că mi bagă Un
gurii în temniță*.  Abia după ce s’a întrepus 
preotul și învățătorul de-aoolo, femeea s’a 
îndupleoat a împlini dorința d-lui Weigand, 
întâmplarea acâsta a fost tocmai bine-ve- 
nită pentru a-i da învățatului german ou o 
probă mai mult de terorismul ne mai po
menit, sub oare se află poporul nostru. — 
Dela Blașiu d-l Weigand a plecat la Sibiiu, 
unde a făcut visite Escelenței Sale Metro- 
polituJui Miron Romanul și mai multor 
fruntași d-acolo, oeroetând tot-odată inter
natul de fete al Asociațiunei etc. De aci a 
mers la Rășinari, Poplaca și în urmă la 
Siliște. Pretindenea d-sa a făcut cunosoință 
și a visitat pe fruntașii români din comune, 
oarl se’nțelege l’au primit forte călduros. 
Mai ou sâmă la Săliște ’i s’a făcut o pri
mire de tât frumosă din partea fruntașilor 
săliștenl, oarl i-au eșit spre întimpinare în 
oapătul Săliștei, bine-ventat fiind printr’o 
vorbire din partea aoestora, la oare d-l 
Weigand a mulțămit românesoe, dioând, oă 
aoâstă căldurosă primire față de d-sa nu 

pote isvorî decât din iubirea, ce Românii 
o au pentru limba lor maternă. Sâra s’a 
arangiat o oină oomună în ondrea d-lui 
Weigand, la care au luat parte oa la 100 
persâne. Dela Săliște a plecat spre Rod, 
Poiana și Sebeșul săsesc.

— o—
Școlele române din Brașov. In ședința 

de Joi a delegațiunilor soolare, la propu
nerea Eforei s’a ales cu unanimitate de 
profesor ordinar la gimnasiul rom. ort. din 
Brașov Dr. Valeriu Bramsce, și s’au luat la 
ounosoință angajările de profesori suplențl 
ale d-lor I. Baptist Boiu, Pompiliu Dan, 
Iordan Popovicl, Tim. Popovicl (pentru mu- 
sioă), Aurel Ciortea, P. Roșea (pentru 
gimnastioă) și de suplinitor pentru francesă 
a d-lui I. Pricu. — In ședința de Vineri a 
Eforiei s’a mai angajat d-l loan Priscu de 
învățător suplent la soola normală paralelă.

—o —
Jokai și Liga română, ț>ilele trecute 

și-au ținut „Kulturegylet“-urile maghiare 
oongrusul lor în Budapesta. Cunosoutul sorii- 
tor maghiar Maurițiu Jokai scrie din în- 
oidentul acesta în „Pești Hirlap*  următorele: 
„Cu mare plăoere am cetit tâte acele vor
biri străluicte, cari s’au ținut la congresul 
„Kulturegylet“-urilor maghiare. îmi pare 
,rău, că din causă de morb n’am putut lua 
parte la sărbare, dâr lăsiți-mă, oa în scopul 
promovărei acestei mari cestiunl naționale, 
se fac o propunere practică. Și vecinii noș
tri români nu o Ligă înfiiintată pentru sco
puri culturale, al cărei președinte e senatorul 
Urechiă. Domnii aceia țin forte puține vor
biri, măcar că limba română este una din 
idiomele cele mai acomodate pentru deola- 
mare ; ci fac aceea, că adună în jurul lor 
100,000 patrioțl români, cari plătesc de 
cap câte un leu pe lună în cassa reuniunei. 
Astfel Liga culturală română are un venit 
anual de 1,200.000 franci, pe oarl îl pote 
întrebuința spre scopurile sale. (O simțim !) 
Eu sunt de părere, că noi am făcut destul 
pentru de-a dovedi, cât de bogată e lim
ba nostră în termini frumoși, și acuma să 
ne băgăm mâna în pungă “ După acestea 
Jokai propune, oa fîă-care bărbat și femeiă 
în fiă-oare an la diua sa onomastică se 
gătâsoă cu o friptură mai puțin pentru âs- 
pețl, și să oiere câte 12 oorone „Kultur- 
egyletw-ului.

D-l Benjamin Duryea Woodward, dis
tinsul profesor de limbile romanice dela 
univers tatea Columbia din New-York, a 
sosit Marți în capitala Statelor-Unite. D-l 
Woodward, care a dus cu dânsul cele mai 
frumose impresiuni din România, a plecat 
Joia treoută din Cherbourg pe vaporul 
„Prinoipele Bismarck“ și a sosit Marți sera 
la New-York. Profesorul amerioan într’o 
telegramă, pe care o trimite redaoțiunei 
Ziarului „Timpulu adresâză României salu
tările sale oele mai oăldurose.

Devastările în comitatul Cojocna, 
prioinuite în luna lui August pr’n grindină 
și tempestățl, după raportul vioe-șpanului 
dela Clușiu au atins aprâpe a treia parte 
din teritoriul oomitatului, oausând locuito
rilor pagube necaloulabile. Mai ales însă 
comunele Lumperd, Sântmihaiul de Câmpia, 
Ștrimuș și Bercheș au fost aprâpe total ni
micite de tempestățl și grindină. A mai 
urmat după acestea și un foc mare în co
muna Giurfalău, oare în Ziua de 23 August 
a prefăcut în cenușă casele și tâte clădirile 
economice cu bucate ou tot a 20 de eco
nomi. S’au făout pași pentru ajutorarea pă
gubiților, der fiind-oă grindina și tem- 
pestățile au bântuit aprâpe în tâtă țâra, 
forte la puțin ajutor se pote spera.

—o—
Recolta în România. După raportul 

ministrului româu de agrioultură, recolta 
grânelor din acest an în România a fost 
una dintre oele mai bune. Totalul produc- 
țiunei se socotesce ou 46,167.450 hectolitre 
dintre oarl 25,088.700 hectolitre grâu cu
rat. Cucuruzul de-asemenea e forte frumos.

— o—
D-l profesor Gr. G. Tocilescu s’a în

tors din străinătate în Bucuresoî. D sa a 
participat la oongresul archeologic din 
Canterbury și a făout o oomunicație și în 
sînul Aoademiei din Paris. Tooilesou a ple
cat alaltăerl la T.-Severin spre a reînoepe 
săpăturile aroheologice cât-va timp între
rupte. Asupra resultatului oampaniei întregi 
oare va dura pănă la 15 Octomvre, d-lTo- 
oilescu va publica în curând o lucrare amă
nunțită.

— o —
Nenorocire. Săptămâna aoâsta căru

țașul N. Jugănar din Curmătura Brașovu
lui, trecând cu carul încărcat cu ni«ip prin 
Brașovul-veohiu se abătuse pe la o câr
ciumă, de unde eșind — a început să mâne 
carul fără băgare de sâmă — a călcat un 
copil oam de 2’/2 ani, oare a și murit. Ca
davrul oopilului a fost transportat la spi
talul civil, âr Jugănar a fost arestat.

— o —
Ciclon la Paris. Alaltăerl la ora două 

după amiâfll s’a abătut asupra oentrului 
Parisului ud ciclon de o violență nemai 
auZită. Stricăciunile sunt enorme. Au fost 
smulși mai mulțl oopacl; mai multe per- 
sone au fost ucise, sunt numeroși răniți. 
Au fost scăpate vr’o Zsoe persone asvârlice 
în Sena. In momentul uraganului, barome
trul s’a scoborît cu .15 milimetri, apoi s’a 
suit cu 5 jum. — Despre acest ciclon 
(furtună, care vine ou vârtejuri) se mai te- 
legrafâză din Paris următârele amănunte: 
Lângă un pod a fost răsturnat de vijelia 
un omibus de oele mari, o damă, ce se afla 
într’ânsul a fost greu rănită. Pe strada 
„Harlay“ a fost răsturnată o trăsură, vizi
tiul căZu așa de rău, încât îndată muri. Pe 
piața „St. Sulpioeu un vizitiu de omnibus 

a fost aruncat oât colo și șl-a frânt brațul, 
asemenea i-s’au întâmplat și câtor-va birjari. 
Pănă spre sâră numărul celor greu răniți, 
transportați în otelul „Dieu“ s’a uroat la 
30. Numărul morților e mult mai mic. In 
fine e de însemnat; că 10 persâne au fost 
asvârlite de vânt în rîul Sena, dâr tâte au 
fost scăpate, asemenea vre-o 40 de pomi 
uriași după-oe au fost desrădăoinațl au fost 
rostogoliți în Sena.

— o—
Cununia D-l Vasile R. Stănciuc din 

Brețcu și d-ra Stanica I. Taraș din Săcele 
se vor cununa Duminecă în 15 (27) Sept. c. 
în biserica SS. Archangell din Satulung. 
— Dorim fericire tinerei părechi!

—o —
Musica orășenâscă va da mâne, Du- 

mineoă în 13 c., un concert în grădina 
otelului „La pomul verde“. Intre altele va 
cânta și Uvertura la opera „Fata rezeșului*  
de E. Caudella. începutul la 71/, o. sâra. 
Intrarea 30 cr. de personă.

—o—
La vila Kertsch, după oum ni-se 

spune, se pot închiria de-acum înainte pen
tru sesonul de iârnă odăi cu prețuri forte 
reduse, dela 10—20 fl., după mărimea odăi
lor, cari tote sunt mobilate bine și sunt 
forte sănătâse, având și posiția cea mai 
fuumosă.

Cuartir pentru studenți. într’o bună 
familiă română din apropiarea școlelor 
nostre din loo pot fi primiți în cost și 
cuartir 2 — 3 studenți mai mici de 14 ani. 
Cuartir forte sănătos și spațios. Suprave- 
ghiare strictă. Pentru informațiuni a se 
adresa la administrația fâiei nostre.

—o —
Avis publicului. D-na Laura Wind- 

hopp, invățătorâsă diplomată, face cunos
cut, că, începând din 1 Octomvre n. o. va 
da instrucțiă din limba germană, francesă 
și italiană, precum și de pian atât pentru 
înoepătorl cât și pentru înaintați, după 
metoda conservatorului din Viena. Date 
detailate a se afla la oasa Stănescu, str. 
castelului (Burggasse) Nr. 48.

NECROLOG. Elisabeta S. P. Popp 
născ. Russu ca soție, Elena și Virgil ca 
fii, în numele propriu și a tuturor rude
niilor, cu inima înfrântă de durere, anunță 
încetarea din viață a mult iubitului soț și 
tată: Dr. ined. Ștefan P. Popp protomedic 
comitatens, decorat cu ordul „Franoisc 
Iosif cu coronă“ membru al Asociațiunei 
transilvane etc., care în al 61 an al etății 
și 32 an al fericitei căsătorii, după lungi 
și grele suferințe, astădl la 7 ore sâra și-a 
dat nobilul său suflet în manile creatorului

Rămășițele pământesci ale scumpului 
defunct se vor aședa spre eternă odihnă 

— Da cum foc n'or sămâna 
Că mi casa lâng’a ta 
Și grădina tot una!

Din Reteag.

Bădiul meu de astă vâră
Vre să-l iubesc acum âră
Dâr io i-am spus rupt ales 
Că nu pot să-l mai iubesc, 
C’am o maică simțitâre 
Cu ochi de priveghitore 
Și-o ușă scârțăitore 
Și-o cățea lătrătâre.
Mândră, mândruleana mea, 
Tu să-i faci pat de hodină 
La cățea să-i dai de cină 
Să vii la mine ’n grădină, 
Că grădina-i ou trifoii!
Și trifoiu-i pentru oi
Și grădina-i pentru noi.

din Tătârlaua.

Badiul meu de astă vâră 
Mă rogă să-l iubesc âră 
Dâră i-o n’am nebunit 
Să, iubesc ce-am părăsit 
Dâră io n’am căpiat 
Să iubesc ce-am lăpădat!

din Rodna.

Bate-mă, Domne, să mor 
într’o grădină cu flori 
Cu mândra de sub suori; 
Bate-mă, Domne, să zac, 
într’o grădină cu mac 
Cu mândra de după cap.

de pe Someș.

Bine-i stă mândrii gătată 
Totă cu haine din șatră, 
Dâr mai bine i-ar ședea 
Decă și-li-ar face ea.
De-a ei mână nu-s făcute 
Că-s luate pe băncuțe.
Săracele șetrele 
Bine-mbracă fetele,
De n’ar fi Armean și șatră 
N’ai vedea fată gătată.

Din Rodna.

Când eram la maica fată 
Mâneam pită de săcară 
Cernută prin sită rară 
Și-o mâneam rîdând p’afară; 
Dâr de când m’am măritat 
Mâne pâne de grâu curat 
Cernută prin sită dâsă 
Și-o mănânc plângând prin casă.

Din Reteag.

Când eram la maica mea
Eram puii! de turturea
Dragă la câți mă vedea;
De când îs la casa lui
Nici îs pasăre nici puiu, 
Nici îs dragă nimărui.

De pe Someș.

Când s’a-’mpărțit norocu 
Fost’am în câmp cu plugu,
Și nu sciu cum s’a ’mpărțit
Că de loc nu mi-sa vint;
Când s’a ’mpărțit urîtu
Dus’am fost âr la lucru,
Și nu sciu cum s’a ’mpărțit
Că tot mie mi-s’a vint.
Când s’a împărțit dragostea 
Fost’am la câmp cu cosa,
Și nu sciu cum s’a ’mpărțit
Că parte nu mi-a venit.

Din Sâncel.

Pe multe căi vine serăcia ’n casă!
Despre lucrul acesta mulțl au 

vorbit în multe moduri, după cum 
li-au fost vederile, și toți au recu
noscut și recunosc, că serăcia nu-i 
pomă bună, că dor și cântecul Zice că:

De sărac slugă mă bag 
Stăpânii simbria-mi trag.

Apoi ce-i mai dureros, decât se 
fiă cineva slugă, că:

Cine-i slugă la altu 
Multe rabdă, săracu.

Și — de-i serac, nu-i remâne 
decât se slujescă, ori se iee lumea 
’n cap, unde încă nu pdte trăi ca 
stăpân, fără ca slugă, ori ca năimit, 
ca c|iler, ca vai și amar de el.

Der se vedem cine-i serac?
Nu vom vorbi aici despre clasa 

nădrăgarilor, nu, cu t6te că Zice 41- 
cala: „ Vai de omul, pe cared află să
răcia în haine domnești !a Clasa nădră
garilor este, seu cel puțin ar trebui 
se fiă mai cuminte decât clasa grea 
a muncitorului popor, deci, de astă- 
dată pe ea nu o luăm în considerare. 
Se vedem poporul pe cine numesce 
sărac și pe cine bogat?

Bogat numesce poporul pe omul, 
care are mult păment, multe vite, 
multă agonisită; serac numesce pe 
acela, ce nu are chiar nimic; aceste 
doue clase de 6menl formeză estre- 
mele: cei de întâiu sunt adese-orl
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din loouința proprie, Sâmbătă în 12 1. o. 
la 2 ore p. m. în cimiteriul gr. oat. din loc.

Făgăraș 8 Sept. 1896.
Fiă-i țărina uștiră, și memoria bine

cuvântată !
*

— Subsemnații în numele lor și al tur 
turor consângenilor, amicilor și cunoscuțilo- 
cu inimă întristată facem cunoscută înce
tarea din vieță a prea iubitului nostru fiiu, 
soț, tată, frate și cumnat Gedeon Rades 
de Kis-Berivoj, preot, gr. cat., întâmplată 
acjl în 9 Sept. n. 1896 la 7 ore săra, după 
un morb scurt în anul al 43-lea al etăței, 
al 19-lea al fericitei căsătorii și al 19-lea 
al preoției Sale.

’L jelesce întristata și neconsolabila 
soțiă cu fiii și fiicele râmași orfani, precum 
și mama, cari în defunctul aveau un va
loros și adevărat soț, părinte, fiu; ’1 jelesce 
națiunea, sânta biserică, precum și bunul 
lui popor, pentru cari în timpul preoției 
sale tot-deuna a fost gata la orl-ce sacri
ficii; ’1 jelesc toți consângenii, amicii și cu- 
noscuții, cari în densul au perdut o inimă 
sinceră și francă.

Rămășițele pământescl ale defunctului 
s’au așeclat spre etern răpaus în cimiterul 
bisericei gr. cat. din loc, Vineri în 11 Sept, 
n. c. la 2 ore d. a.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria neuitată!
Șard, 9 Sept. n. 1896.
Văd.' Valeria Radeșiu n. Pop, soțiă; 

Letiția Valeria, Veturia Elena, Vergiliu, 
-O vi di, Sextil, ca fii și fiice; văd. Elisabeta 
Radeșiu, mamă; Dănila, David, Andreiu, 
loan, Elisabeta, Maria măr. Ludu, Verona 
măr. Florea, Teresia măr. Cristian ca frați 
și surori; Iosif Pop, judec, la Curia reg.; 
Rosa Miclea n. Pop, cumnat și cumnată.

0 revoltătore batjocurire a crești

nismului.
Pănă la oe grad a sjuns demorali- 

sația sub stăpânirea ungurescă o dovedesoe 
mai bine un cas petrecut de curând la 
exposiția din Budapesta.

Se soie, că exposiția are un des
părțământ deosebit, numit rOs-Budavdr“, 
prin care vră să se arate, cum era Buda
pesta pe timpul când era sub stăpânirea 
turcesoă. In acest despărțământ se pot ve
de tot felul de lucruri scandalose, precum 
haremuri cu femei gole și altele. S’a întâmplat 
de curând, că în acest loc scandalos s’au 
arangiat nisce serbări pentru „desfătarea14 
publicului privitor. In timp de nopte s’a 
arangiat adecă un conduct si într'o cetă 

■întrCgă de femei gole mergeau nisce Jidani 
îmbrăcați în haine de preoți catolici, £r unul 
dintre Jidani purta în manile sale murdare o 
■cruce.

Printr’asta au voit adecă puternicii 
Jidani dela Budapesta să-și bată joc de 
creștinism și de sânta cruoe a lui Christos.

Omului îi stă mintea în loc și nu-șl 
pote închipui, oum este cu putință ca în 
capitala unui stat pretins civilisat să se 

petrâcă asemeni lucruri, pe cari omul se 
rușinâză și numai a-le desorie, ori a vorbi 
despre ele.

Foia oatolică „Alkotmâny44 e singu- 
gurul 4'ar UDgureso, care a ridicat ouvân- 
tul în contra acestei batjocurirl neruși
nate a creștinismului. Tote celelalte foi 
unguresol tao, fiind-oă — după cum fiice 
„Alkotmăny44 — sunt cumpărate de Ji
dani.

Nimic nu pote dovedi mai bine sta
rea de decadență a sooietății jidano-ma- 
ghiare și marele avânt, ce l’a luat păgâ- 
nismul în Ungaria, ca toomai acest cas, 
care va trebui să revolteze inimele tuturor 
bmenilor încă nestricați.

Inaugurarea monumentelor „mile- 
nare“ dela Hunedora.

(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei.1')

Comit. Hunedorei, 10 Sept. n. 1896.
Cât sunt de măestatice figurile bă

trânului Paring și a încărunțitului Retezat, 
pe cari moșii și strămoșii noștri i-au po
menit precum se văd afil. Ei priveso cu 
drag spre plaiurile României și spre liberii 
ei cetățeni, cari și-au dovedit virtutea ro
mană p.e câmpul de luptă ou atâtea nea
muri, ce în oursul veacurilor au năvălit 
asupra lor; dâr în aoelașl timp ou jale pri
veso spre partea opusă, unde un popor co- 
pleșesce pe altele, neavend niol-odată li
niștea și traiul paolnic.

Indoioșat privesoe bătrânul Paring 
spre Vulcan, unde Sâmbătă în 5 Septemvre 
n. c. Ungurii din fruntea oomitatului Hu- 
nedorei au serbat inaugurarea monumentu
lui ridioat în amintirea mileniului lor. De- 
asemenea întristat îșl deschide pleopele 
sale și încărunțitul Retezat și cu ‘jale pri- 
vesce spre comuna Zeicanl, unde trufașa 
„națiune14 la 6 Septemvre n. c., cu o fii 
mai târfiiu, a serbat îuaugurarea unui alt 
monument milenar, ridioat în amintirea 
eroului Ioan Huniade, oare a liberat Unga
ria de sub jugul turcesc.

Dați-ml voiă, D-le Redactor, ca despre 
ținuta Românilor la serbarea acestor două 
inaugurări să vă împărtășeso și eu câte-va 
date:

Sâmbătă diminâța au sosit la Petro- 
șenl mulțime de Maghiari din fruntea co
mitatului, împreună cu fișpanul și vice-șpa- 
nul. Români nu erau, de nu cumva voiă 
număra printre aoeștia pe boboooiul Mol
dovan Gergely, vestitul „filolog44 din Clușiu, 
care îuvață pe Români limba română un- 
guresoe. Au mai fost și doi scăețl din 
Hațeg.

Când a fost însă la plecarea diu Pe- 
troșenl spre Vulcan, preoți, dascăli români 
de ambe confesiunile ou protopopii în frunte, 
ca ploia alergau în ruptul capului, ca să 
nu soape trenul și să pârdă ocasiunea, de 

a se race de rîsul lumei, ca nisoe nemer
nici neconscii de pcsiția și de chiăma- 
rea lor.

La sosirea ospeților cu tren separat 
în Vuloan, oomune întregi din veoinătate 
au alergat acolo. Nu cred să fi rămas vre
un preot român aoasă, ori vre-un dasoăl, 
ci cu popor ou tot au alergat la tămbălău, 
să primescă cu banderiu, să facă onore 
acelora, cari când au lipsă te desmărdă, 
te înoântă și te îmbată cu promisiuni și 
vorbe gole, er în cealaltă vreme: „otebii- 
dos booskor44.

Nu mai fiio nimio de preoții, cari au 
mers acolo să sărvescă, oăol aceia doră vor 
ave de cine fi trași la răspundere... Der ce 
să ejic de ceilalți 6 gr. cat. și 4 gr. orient, 
ou 3 dascăli? Ce au căutat ei acolo?

Ticălos „Măria Sa44 părintele protopop 
din PetroșenI, Rădic Stefan, a avut încă 
obrazul de-a presanta pe Români la banchet 
printr’un toast în limba maghiară.

Sărmanul Bolintinian, unde a rămas!?
„Pentru limbă, lege și națiune mori
Și’țl va fi mormântul- încoronat cu flori".

Numele celorlalți preoți îi retao, fiind
că mi-e rușine de rușinea lor.

De aoi dspeții s’au re'ntors la Hațeg, 
spre a merge la Zeioaul, lăsând pe popo
rul băștinaș și pe amăriții săi oonduoătorl 
să privâscă acel monument, ridicat din su- 
dorea poporului. La Hațeg au avut o pri
mire regală. Intre bspeții sosiți a fost și 
coconul G-ergutz, care s’a rugat ca să nu-1 
încuartireze la Români și așa a fost dus la 
un Jidan. Cei doi scăețl au sosit în tră
sura cea mai de pe urmă, pe când s’au 
gătat tote oeremoniile, der ou tâte acestea 
nu i au lăsat pe sub eleganta portă trium
fală, oi li-a dat calea cu trăsură cu tot 
prin apă, pe lângă podul oel mare și așa 
s’au re’ntors pe drumul Bănatului.

Hațegul încă se pdte asounde ou con
ducătorii săi; bieți români au purtat tor
țele și poporul a alergat în massă întru 
întîmpinare! Vai de turma fără păstor!

După susira și încuartirare, a urmat 
concert. Duminecă diminăța stradele și piața 
Hațegului erau pline de trăsuri și ospețl.

La 8 ore au plecat la Zeicanl. Aci, 
ca și la Vuloan, poporul român a alergat 
în massă, ba aci înflăcărațil „tnbuniștl44 de 
odinioră se întreceau întru a face pe „pa
triotul44.

Iți era scârbă a vede pe învățătorul 
Nicolae Trimbițoniu dela Grădiște (Sarmise- 
getusa), care purta pe pept o cocardă na
țională ungurescă mare ca o scovardă, — 
drept suvenire pentru cele 3 luni de tem
niță suferite în Seghedin. Causa el o va 
sci... Rușinea erășl lui ’i se cuvine, ca și 
scriitorului notarial Ghilca Peter. Pot să 
rîdă Ungurii, căci Românii cu șubele lor, 
cu căițele lor mari, — oierii dela munte — 
cu cocarde ungurescl formau un banderiu 
de peste 120 omeni.

Der tote ca tote, cea mai mare ne
rușinare între cei vre-o 12 preoți români, 
ce erau ca privitori, a arătat’o tinărul 
administrator vicarial al Hațegului Nicolau 
Nestor, care în vorbirea sa despre Huneade 
uitându-și cu totul de românismul său, 
atribui virtutea și meritul învingerilor, ra
portate de 15 mii contra a 80 mii Turci, 
aprope numai Ungurilor. Ca orator el este 
un nemernic, atât în privința vorbirei, cât 
și a gesticulațiunilor. Decă totuși Ungurii, 
mai ales cei mai șoviniștl, l’au lăudat, apoi 
pote fi asigurat d-1 vicariu, că acăsta au 
făcut’o numai ca să-și bată joc de servilis
mul și nărodia lui. Puteau să lipsescă și cele 
două toaste ale lui dela banchet, pentru-că 
fișpanul și inspectorul școlar și așa l’au fost 
indus în lista bunilor „patrioțl44.

Afară de cei doi scăețl din Hațeg, 
au mai fost vre-o dfiuă persone din popor, 
dăr cred, că aceștia n’au luat nici de cum 
parte cu intențiunea, ca să causeze vre-o su
părare scumpei nostre națiuni.

Pe la 1 oră p. m. s’a început jocul, 
ba mai de timpuriu poporul cu magnații ju
cau; însă ceriul neputendu-i suferi, a în
ceput să slobodă șiroe de lacrimi, ăr ospeții 
de frică, văfiend puterea de sus, au luat’o 
la fugă, lăsând monumentul drept aducere 
aminte despre rușinea, ce ni-au făcut’o ti
căloșii conducători ai poporului nostru din 
aceste părți.

Sentinela.

Cultura pomilor.
(Urmare).

VI. Descrierea pomilor. Părțile mai 
însemnate ale pomilor sunt: rădăci
nile, trupul (trupina, trunchiul) și co
rtina; adecă cracele și crengile, cari 
stau pe trupul pomilor se numesc 
coronă, fiind că stau pe acela, toc
mai ca o adevărată cortină pe capul 
unui domnitor.

La rădăcină deosebim : rădăcina 
principală, care merge drept în jos 
prin pământ, rădăcinile laterale, cari 
se întind pe de-asupra pământului 
și rădăcinile firose știu ațtise, cari 
sunt așa de subțiri, ca și nisce fire 
de ață.

La trup deosebim : sctirța (ctija), 
lemnul și măduva. Sctirța apără pomii 
de primejdiile din afară și le ține 
cald. La pomii tineri sctirța e mai 
lucie, er la cei bătrâni e mai aspră 
și crepată. Acesta mai atârnă și dela 
pământ, care decă e bun, pomii sunt 
frumoși, cu sctirța lucie, er dtică pă
mântul e mai rău, atunci și pomii 
sunt mai slabi și cu sctirța crepată, 
din care, apoi mai târcjiu se des- 
vtiltă unele bble, cari îi omtiră cu

robii bogăției lor, pe când cei din 
urmă sunt robii bogaților, de aia și 
4ice poporul:

Bogat tare încă-i greu, 
Sărac tare încă-i rău, 
Mai bine gazdă de rend 
Nice gol, der nici flămând.

Poporul nostru nu are multe pre
tenții pentru a fi gazgă de rend', decă 
are căsuța lui, decă are loc numai de 
două care de cucuruz și un car cu 
două vaci, nu se mai <țice sărac, 
muncesce și trăesce, nu-1 vec|I gol, 
nici flămând. Der când se scapă de 
tot de vite, când mai e și dator, 
când nu are nici casa lui propriă, 
atunci e serac, lipit pământului, atunci 
trebue se facă cțile de lucru, că ce-1 
lasă alții să ședă într’o cămăruță; 
atunci numai din spate trăesce, nu
mai ca năimit, numai ca fliler, ori 
ca slugă. Și sunt mulți omeni să
raci în poporul nostru, mulți lipiți 
pământului și pe (ți ce merge cresce 
numărul lor, că timenii se înmulțesc 
și cu ei și năcazurile, că pământul 
nu mai cresce, er nebuniile, luxul 
în mâncări, beuturi și port se spo

resc vă4ând cu ochii. Mulți sunt să
raci din întâmplare, fără vina lor, 
der mulți au ajuns la acestă tică- 
ltisă stare din a lor vină.

Din cele multe voiu arăta aici 
un cas:

Tot ținutul nostru cuntisce pe 
Doritorul dela noi. Este om în vârsta 
mea, de 42—43 de ani, om sănătos 
și frumos din paiti, cu sfat la vorbă, 
întins la mers, bun la petreceri, bun 
și de lucru, der — sărac, lipit pă
mântului. Să vă spun povestea lui, 
că o sciu bine, pote mai bine decât el.

De părinți rămase orfan când 
era numai de vre-o 8—9 ani. Mu- 
mă-sa muri ierna și tată.s’o muri în 
scurtă vreme după mumă-sa, doră 
la anul. Cu horitorul de-odată mai 
rămaseră orfane și două copile, una 
mai mare și una mai mică decât el. 
Tot spriginul lor era un moșneg, 
unchiu la tatăl Horitorului. Dtir ce 
să facă bietul moșneg bătrân cu 3 
copii mici, nepricepuți? Cu ce se-i 
țină? Avere nu era, decât două vaci, 
un car facăuslab*),  un plug de lemn 

*) „Car facău11 se numeau cele nefarecate 
de cari adl puține se mai v6d și forte rari.

și mai slab, și puține unelte de lu
cru, er bucate mai de Joc. Casă și 
puțină moșitiră aveau, der acelea 
erau domnesc!, er ei erau numai 
curialiști, nu sortași de cei ce scă
paseră de iobăgiă la 1848; deci ei 
și acum făceau flile la domni pen
tru căsuță și pentru pământul, ce 
biată aveau.

Plângea nemângăiat bietul moș
neg și se sfătuia cu vecinii, ce ar fi 
de făcut? Din sfatul lor eși, că va
cile să le vândă și banii să i pună 
la casa săracilor, unde vor cresce pe 
stima fetițelor; pe băiat să-l dee slu- 
guță la cineva, să ptirte vitele la 
pășunat; pe fetița cea mai mică o 
luă o mătușă a ei să-o crescă, er 
moșnegul cu fetița cea mai mări- 
știră să sttie locului și să trătiscă 
cum vor pute și să facă slujbă la 
domni, ca să nu-i sctiță în drum, și 
moșitiră cu casa să-o ptită ține pe 
sema feciorașului. Așa și făcură.

Și muncea moșnegul verde, în 
ttită săptămâna o 41 Ja domni, apoi 
în celelalte la gazde pe bucate și pe 
de dulce, că moșitiră era slabă și 
mică, tir necasurile multe. Și trăia 

cu fetița cea mai măriștiră, și nu 
duceau lipsă de nimic, tir Horitorul 
crescea ca din apă, păcjind pe câmp 
vitele stăpânului, care la început îi 
da numai mâncare și haine, er după 
ce crescu mare, de putea umbla și 
la lucrul câmpului, îi da și simbria 
în bani.

Și dete Dumne4eu de trăi rpoș- 
ntigul pănă mărită pe amândouă te
tele și le dete drept 4estr6 banii, ce 
erau la casa orfanilor, de când vân- 
duse vacile. Horitorul era fecior hol- 
teiu, scăpat de cătăniă, deci se gân- 
dia să se însore, că amu moșnegul 
nu mai putea face slujba la domni, 
și se temea, că groful li-a lua casa 
și moșitiră.

Așa și făcu, se însură, luă o 
fată din timenl de omeniă și căpătă 
cu ea 4estre o vacă cu vițel și câte-va 
oițe.

Păn’ aici ttite au mers bine, der 
acum se începu răul, că Horitorul, 
care slujise vre-o 13 ani, nu avea 
la sufletul lui mai mult decât hăi- 
nițele. II învățase potca jucăuș și 
horitor, nu trecea o Duminecă să nu 
fiă în danț, nu trece o sărbătore ca 
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totul. Intre sctirță și lemn se află 
mîrga (cambium), prin care umblă 
mustul nutritor și care apoi se tot 
adauge la formarea lemnului, er în 
mijlocul acestuia se află măduva, care 
servesce la răsuflarea pomului.

La cortină deosebim: crăcile 
cele mai grtise, crengile, cari se for- 
meză din cele dintâiti, mlădițele său 
surceii și mugurii, din cari se fac 
frun4e, flori și fructe. Flori fac nu
mai mugurii cei mai bulbucați (um- 
flațl), er cei mai lungăreți fac nu
mai fruncje.

Rădăcinile pomilor se întind prin 
pământ, întocmai ca și cortina lor 
în aer; ele îi înțepenesc în păment 
și cu ajutorul rădăcinilor firose sug 
nutrementul de lipsă de-acolo, care 
constă din leșiă de cenușă, sare, var, 
fer și alte materii topite de căldură 
și de ploie.

Pomii, ca și celelalte plante, nu 
se nutresc, numai cu rădăcinile din 
mustul, ce-1 sug din păment, ci și 
cu ume4olelO) ce Ie sug cu frun4olo 
din aer. Despre acesta pote face cer
care ori și cine, legând strîns peste 
trup un pom mai tinăr, după care 
curând se va face de-asupra legăturii 
o umflătură, care nu este alt-ceva, 
decât mustul din frun4e, care vo- 
esce să străbată în jos la rădăcini.

Pomii cu frun4ele lor și răsuflă, 
ca și omul cu plumânile. Piua ră
suflă aer dătător de vieță (oxigen), 
er ntiptea aer înecător (carbon). De 
aceea nu e bine a durmi într’o casă 
plină de frun4e, flori seu ptime prtis- 
pete, căci din acelea se desvtiltă 
peste ntipte aerul înecător, care fiind 
într’o măsură mai mare, pote prici- 
nui chiar și mortea omului.

Aer înecător, seu carbon se mai 
desvtiltă și din cărbunii aprinși. Su- 
flând în cărbuni, ca să se aprindă 
focul, simțim adese-ori amețeli și 
dureri de cap, er scoțând peste ntipte 
cărbunii aprinși în vatră, ca să iasă 
căldura în casă, și astupând hornul, 
încă se desvtiltă în casă mult car
bon, de care pot muri pănă dimi- 
neța toți cei din casă, după cum B’a 
și întâmplat acesta pe multe locuri.

Părțile frun4elor sunt: codița, 
latul și vârful; ele seu, că au formă 
rotundă, seu ovală (lungăreță).

Părțile florilor sunt: paharul 
(potirul), care e învălișul cel verde 
al florilor. Foile păharului se nu
mesc sepale. Corola este însăși fltirea, 
care se desvtiltă în păhar. Părțile 
corolei se numesc petale. Stârnim se 
numesc nisce firicele subțiri, cari 
cresc în mijlocul florilor, er pistilii 

sunt nisce fire mai lungi, din cari 
se desvtiltă mai târ4iu și sămânța 
pomelor.

In privința formei se împart 
pomii: în pomi mari, cari au tru- 
pina mai înaltă ca de doi metri; 
pomi mijlocii, cari au trupina mai 
înaltă ca de un metru și jumătate, 
și pomi pitici (tufari).

In privința soiului, merii se îm
part în: văratici, tomnatici și ierna
tici, apoi în: pătull, vineți, strugu- 
roși, vinoși, dulci, sălcii și alte so
iuri; perii se împart în: văratici, tom
natici, iernatici, domnesc!, pargamuți 
ș. a.; prunii în: dulci, acrii, turcesc!, 
nemțesci, galbini ș. a.

In privința sîmburilor se împart 
pomii în: pomiferz, cari adecă au sîm- 
burii cu părechiă, închiși în nisce 
căsulii tari, precum sunt la meri, 
peri și gutui; în drupiferi, cari au 
câte-un sîmbure mai mare învelit 
într’o ctijă tare ca osul, precum sunt: 
prunele, persecile, cireșele, vișinile 
și caisele; în nuciferi, cari adecă au 
sîmburele ca nucile, precum sunt: 
alunele, castanele și nucile, și în &a- 
ciferi, cari fac pomele ca btimbele 
de struguri, precum sunt: fragile, 
smeura, murele, agrișele și rosinchi- 
nele (strugureii).

VII. Bălele pomilor. întocmai ca 
omul, așa și pomul sufere de mai 
multe bole, dintre cari cele mai 
însămnate sunt: tăciunele, cangrena 
(gâlcile), curgerea de gumă (curge
rea mustului), gălbinarea, oftica și 
maua.

Tăciunele se face mai cu semă 
pe setirța merilor; el începe cu îne- 
grirea sctirței, pănă ce ajunge apoi 
la lemu.

Tăciunele se face din ume4ela 
prea multă, seu din seceta prea 
mare. De aceea e bine, ca îndată 
ce vedem, că pomii au prea multă 
umedelă, să le facem șanțuri (ca
nale), pentru scurgerea apei, er decă 
vedem, că pământul e prea uscat, 
să săpăm cât ține corona și să-i 
udăm pe însărate din când în când.

Pomii atacați de tăciune se vin
decă ftirte cu greu. Cu ttite acestea 
li-se ptite ajuta la început, tăind cu 
cuțitul frumos setirța vătămată pănă 
la lemn și ungându-o cu ceră de 
altoit.

Cangrena (gâlcile) încă se face 
pe setirța merilor mai cu semă; ea 
erăși se face seu din umedelă prea 
mare, seu decă locul e prea gras, 
îndată ce vedem pe setirța merilor 
un fel de gâlci, trebue să le tăiem, 

ungând rana făcută cu ceră de al
toit.

Curgerea de gumă se ivesce 
numai la nuci, persecl, pruni, ce- 
reși, vișini și caisi, adecă la drupi
feri, cari au sîmburii osoși.

Curgerea de gumă încă se face 
pe setirța pomilor numiți; ea pro
vine din pământul prea umed sâu 
prea gras. Se pote vindeca ca și 
tăciunele sâu gâlcile merilor, seu 
cu lut amestecat cu păcură, cu 
cari se unge și ltigă rana făcută cu 
prilegiul depărtărei de gumă.

Gălbinarea și oftica o capătă 
pomii atunci, când vedem, că li-se 
îngălbinesc frun4ele peste vară.

Gălbinarea se nasce mai cu 
stimă, decă rădăcinile pomilor stră
bat prea afund în pământ, cum stră
bat ale perului, bunătira, sâu dtică 
pământul e prea umed, rău seu 
sterp; ea nu se pote tămădui altfel 
decât mutând pomul într’alt loc.

Maua se ivesce pe frun4ele po
milor, ca o materiă dulciă și cle- 
iosă, pe care mai târziu se grămă
desc ti mulțime de părăsiți (păduchi) 
de frun4e, cari cu aceea dimpreună 
rod și frun4ele; ea nu se ptite tă
mădui altcum, decât stropindu-o cu 
soluțiune de pititră vânătă, var 
și apă.

Acestea sunt bălele mai însăm
nate ale pomilor, pe cari trebue să 
le cuntiscă fiă-care grădinar, care 
cultivă pomii în grădina sa, ca să 
le potă depărta încă dela început 
și se nu-i potă face pagube la pomii 
din grădină.

(Va urma).

Afiel pentru subscrieri.
Subscrișii, în dorința de a se desvolta 

spiritul de economisare în cercuri tot mai 
largi și de-a procura cu deosebire popo
rului muncitor creditele de cari are tre
buință, în înțelesul contractului încheiat 
între noi, — înființăm o societate pe acții 
pe basa legei comerciale din anul 1875 
XXXVII, al cărei plan este următorul:

1) Firma societății este „Zlagneana* , 
institut de credit și de economii cu sediul 
în Zlatna (comitatul Albei-inferiore).

2) Societatea se înființ^ză pe timp ne
determinat.

3) Capitalul social se ficseză cu 100,000 
corone și consistă din 1000 acții de câte 
100 corone una.

4) Acțiile, ce se vor esmite, vor fi 
scrise pe numele respectivului acționar și 
vor fi provădute cu cuponl la purtător și 
cu un talon.

5) De fiă-care acțiă sunt a se depune 

la subscriere 4O°/0 a valorai nominale, adecă- 
40 corone, precum și o coronă tacsă de 
înscriere. Celelalte rate de acții subscrise 
vor fi plătite în decurs de șese luni în trei 
rate egale, începând dela adunarea gene
rală constituantă.

6) Terminul ultim pentru subscrierea 
acțiilor este pus pe 31 Octomvre a. c.

7) Subscrierea e obligatorică. Cei ce 
vor subscrie acții și nu vor satisface obli— 
gămentului lor, vor fi împroceseațl pe cale 
legală.

8) Fundatorii își reservă dreptul de a 
denumi ei înși-șl pe membrii primei direc
țiuni, precum și pe directorul esecutiv.

Pentru tote cele espuse în acest apel 
de subscrieri luăm răspunderea solidară.

Zlatna, în 27 August 1896.
Emanuel Beșa m. p. 
paroch gr. or. (Zlatna), 

Mușa Nicolae m. p. 
econom (Valea-Dosului). 

Vasilie Aron m. p. 
econom (Valea-Dosului). 

luliu M. Montani m. p. 
protop. gr. cat. (Zlatna). 

Ioan Moldovan m. p. 
preot gr, or. (Petrângenl).- 
Teodor Dușa m. p. 
când, de preot (Petrâng.) 

Moise Popescu m. p. 
propr. (Almașu-mare). 

Ștefan Corpade m. p. 
econom (Zlatna).

loan Olar iu m p. 
măcelar (Zlatna). 

Codruț loan m. p.
brutar (Zlatna).

Constantin 
adj

luliu V. Albini m. p. 
notar și propr. (Zlatna). 
George Visia m. p.
proprietar (Zlatna).

Porcariu Nic. I. Ale- 
sandru m. p. 

econom (Valea-Dosului). 

Dionisiîi Popovicl m.p. 
not. cerc. în Bacla.

Nic. Popoviciu m. p. 
paroch gr. cat. (Gibu).

Ștefan Pașculeț m. p. 
proprietar (Zlatna).

Nicolau Cristea m. p. 
preot în Petrângenl.

Amfilochie Giurca mp. 
notar cercual în Feneș. 

Ebergenyi Jănos m. p. 
proprietar în Zlatna.

Petru Petringenar mp. 
propi iatar în Zlatna.

Ciur ea Inmia m. p.
. not. în Zlatna.

SOIRI ULTIME.
Bucuresci, 11 Septemvre. Pen

tru decorația Capitalei cu prilejul 
sosirei Împăratului Austriei, Ministerul 
de Interne a venit în ajutorul co
munei cu suma de 120.000 lei. Din 
budgetul propriu al comunei Bucu
resci s’a afectat tot în acest scop 
suma de 30.000 lei. In suma acesta 
totală de 150 000 lei nu se cuprind 
cheltuelile direcției căilor ferate pen
tru decorația gărei, a sălei de re
cepție și a stradelei de intrare în 
curtea gărei. Comuna a însărcinat cu 
executarea lucrărilor de decorare a 
Capitalei pe societatea de construc
ții. Cortejul imperial, având se trecă 
pe bulevardul Elisabeta, comuna a 
luat măsuri severe de a se îngrădi 
tote locurile virane depeacelbulevard. 
Direcția căilor ferate va oferi înal-

să fîă în birt cu feciorii cei de gazde 
și încetu cu încetul, cu țîrăita, toca 
ttită simbria, er la anul nou, când 
se schimba slugile, el s’alegea cu 
hăinuțele.

Așa rămăsese și în ierna când 
s’a însurat, n’avea decât hainele. Deci 
încă pănă a nu se însura luă trei- 
4ecl florini împrumut, se aibă cu ce 
eși din iernă; din ei făcu o ltică de 
nuntă, cumpără ceva bucate și, din 
jocul miresei, cumpără un purcel, se 
nu mănânce post îndată după nuntă, 
că pe la stăpâni, unde slujise, era 
învățat a trăi bine. Vaca și vițelul 
’i le scose socru-s’o din iernă, că el 
fân n’avea de loc. De-odată cu pri
măvara veni și comasarea hotarului, 
cu care prilegiu ajunseseră și curia- 
liștii stăpâni peste mult-puținul, ce-1 
aveau, scăpând de robia domnescă. 
Unii își rescumpărară libertatea cu 
bani, alții se îndestuliră se rămână 
cu casa și cu jumătate moșitira, nu
mai se fiă slobo4i, er cealaltă ju
mătate din moșitira lor se încopciă 
cătră bunul cel mare grofesc.

Așa făcu și Horitorul, lăsă, ca 
jumătate moșia lui de curialist să-o 
iee groful, er peste jumătate moșia 

și peste casă rămase stăpân. Din co
masare ’i se veniră vre-o 8 jugăre 
de pământ bun, deci avea unde munci 
și cu ce trăi.

Der ce făcu el? Vru, ca de-odată 
se fiă gazdă cu car și cu vite. Gândul 
nu ar fi fost rea, dtică car și vite și-ar 
fi putut cumpăra pe hori, de cari 
trăgea în prepănațiă și pe la ospețe ; 
hei, dtir vitele și carul se cumpără 
pe bani, și el din timpul cât a slujit 
ca holteia nu s’a ales nici cu bani 
de un purcel, necum cu bani mai 
mulți, câți trebuesc pentru car și 
vite de jug. Deci își făcu de vân- 
4are jumătate grădina, că avea gră
dină mare și bună și la loc bun. 
Socrul seu l’a sfătuit, ca un om bă
trân și cu minte: „Mă ginere, mă, 
mai lasă-te tu de car și vite, nu 
vinde grădina, că aceea de-o dai, 
nu o mai poți ave în veci, der la 
vite lesne te apuci; uite, ești numai 
tu cu muierea, amândoi sănătoși și 
buni de lucru, lucrați-vă moșitira și 
— de va mai întrece vremea — lu
crați amândoi pe bani la alții; lu
crați, fătul meu, să aveți cele de 
lipsă în casă, că la vite lesne ajun- 
ge-ți de-ți avti noroc dela Dumne4eu, 

la vituțele, ce vi-leam dat eu. Nu 
te grăbi cu vândutul, că amar te 
vei căi odată“.

Așa-1 învăța socru-so, der el 
nu voi se asculte, vându jumătate 
grădina cu două sute floreni și nu
mai decât cumpără pe ei un car și 
două vaci mari, făltise, că la vaca 
ce i-o dăduse socru-so 4estre îi 4icea 
ciotă și ciologă, fiind-că nu era așa 
făltisă.

Asta era primăvara. Der acum 
la vaci le trebue gajd și nutreț, că 
pășune nu era. Deci se pune și ia 
nutreț în credință de cinci-spre-4ece 
florini, să-i plătescă pe la Sân-Petru 
de veră, tir ca să ptită face grajd 
la vaci, mai vându un loc ca de un 
juger cu 150 fl. Asta încă trece, der 
casa era veche, numai nu se uruia 
pe el, deci de unde să-și facă casă? 
De vinde din loc, cuce rămâne el? 
De nu vinde, cu ce să-și facă casă? 
Ar vinde vacile — ce să facă cu 
carul și cu grajdul? Deci își ia 
inima ’n dinți și merge la bancă, de 
unde scote două sute de floreni cu 
cari își face casa.

Acum cine era ca el? Fălos, 

Domne de gândeai, că el e boco- 
tanul lumii! Avea casă ntiuă, grajd 
nou, car nou și două vaci bune cu 
doi viței frumoși, că cea de destre 
o vânduse și din ea se alese cu două 
oi, ceilalți bani îi tocă. Gând le ve
dea tote acestea uita că jumătate 
grădina și un jugăr de pământ sunt 
vândute și că mai e și dator cu 
215 fl., cari trebuesc plătiți. La 
câmp nu prea mergea la lucru, ci 
se puse pe cărăușii. In ttită 4iua 
ducea din pădure setirță de ștejar 
la tren și făcea câte 1—2 fl. și banii 
cum îi căpăta, așa-i toca; tot cu 
țigări era și tot cu capul plin de 
beutură.

Der într’aceea vacile slăbiau, 
că decă le și mulgi și să faci cu 
ele și cărăușii în ttită 4iuai nu pot- 
nici ele să fiă tot tari, că nu s de 
zid! Când fu tomna, bucatele lui erau 
cele mai slabe pe hotar, fânul lui 
cel mai prost și mai puțin, deci in 
tră în iernă cu hămbarele gtile go 
luțe și cu nutreț puțin și rău.

De pe la Crăciun prinse a cuix 
păra și fân și bucate. Bani nu era; 
deci mai vându un juger de pămâr 
și pănă-n Pasci banii fură tocați, i 
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tului ospețe c|ece mari tablouri fo
tografice, representând principalele 
ei lucrări de artă. Printre acestea 
-va fi și fotografia podului de peste 
Dunăre.

Bucuresci, 11 Septemvre. AstăcJI, 
cu ocasia serbătorei naționale a luă- 
rei Griviței, s’a oficiat la Mitropolie 
un „Te-deum“, la care au luatparte 
miniștrii cari se află în Capitală, 
toți oficerii superiori din garnisdnă 
și funcționarii superiori dela diferi
tele autorități.

Constantinopol, 11 Septemvre. 
Neîncetat circuleză faime despre noue 
masacre. Turcii susțin, că revoluțio
narii armeni se pregătesc de a în
scena noue turburări, pănă când 
Armenii se tem de nouă măcelăriri.

Berlin, 11 Septemvre. „Vossische 
Ztgf anunță, că în nbptea prece
dentă ar fi încercat cete armenesc! 
se atace Yldiz-Kioscul. Totă noptea 
au circulat patrule prin Constan- 
tinopol și paza palatului a fost în
tărită. Agitația e forte mare și Turcii 
umblă armați pe strade.

Londra, 11 Septemvre. In An
glia ia din (ți în 4i tot mai mari 
•dimensiuni agitația contra Turcilor. Se 
vorbesce forte serios, că marile pu
teri vor detrona pe Sultan, dbcă nu 
se va restabili liniștea.

Petersburg, 11 Septemvre. Reu
niunea serbescă de cântări de aci a 
intrat alaltăeri în mod ostentativ 
în biserica Petru-Pavel, unde se ți
nea parastas pentru Țarul Alexan
dru III. Reuniunea a mers apoi în 
corpore la mormântul Țarului și a 
depus o cunună pe el. După' aceea 
s’a dus la ambasadorul șerb, Mihai- 
lovici, unde președintele reuniunii a 
ținut o vorbire accentuând, că Ru
sia este singura părtinitore și aperătore 
a Serbiei.

Versul Saiacuîuî.
Cât e dealu delungat 
Nu-i ca Iancu de ’narmat 
Că-șl face tunuri de fag 
Și întră în Cluj cu drag. 
Frundă verde foi mărunte 
Iancu să sue la munte, 
Pe drumul Hațegului 
Vin carăle Iancului 
încărcate 
Cu bucate 
încărcate forte tare 
Duc la lagăr de mâncare. 
Er Ungurii au aflat 
Și cu tunurile-au dat 
Logării s’au spăimentat. 
Iancu din gură grăia:

cele 200 fl. la bancă tot după cap! 
In postul Pascilor ’i se pare, că va
cile lui sunt prea slabe, nu va putâ 
face cu ele cărăușii. Și slabe erau, 
ținute cum le ține omul cu fen de 
cumpărat și mânate tot într’una. 
Deci le vendu și pe amendbue — 
cumpără una și bună. Der cu, una 
cum să facă cărăușii.

Atunci er cj-iae socru-so : „Mă gi
nere, mă lasă-te tu cu vaca asta 
și-ți lucră moșiăra câtă biată ți-a 
rămas, că din vițâua de sub vacă 
în 2—3 ani la , vacă te apuci, nu mai 
âmbla a lua bani împrumut, ca să 
cumperi altă vacă“. Der dragul de 
ginere — unde să asculte? Se puse 
și cumpără dela un Armen o vacă 
pe cambiu cu 100 fl., că își 4* cea 
el, din cărăușii fac suta până colo 
la tomnă și eu rămân cu dâue vaci 
bune. Socotela lui însă și de astă- 
dată l’a lăsat în baltă, că vremile 
au âmblat rele, cărăușii abia a putut 
face cât să aibă el ce bea, o vacă 
a făcut ariciu între unghii și n’a 
putut’o prinde ’n jug, timpul bani
lor a sosit, carnetele la bancă tre
buiau băgate și bani ca peri în 
palmă!

Scolă, Române, din somn 
Dâcă vrei sS mai fii domn 
Și-ți ia sabia ’ntr’o mână 
Și ți-o spală de rugină, 
Te ’nvertesce vitejesce 
Prin Unguri te râsucesce! 
La crâșmele Iancului 
Bâu feciorii Iancului;
La mesa de soldi de pesce 
Șede Iancu și prândesce 
Și din gură așa grăesce: 
Beți, feciori, și nu prea beți 
Că mă duc pănă colea 
Că mi-a vint o veste rea. 
Nici vorba nu isprăvia 
Și Ungurii-1 ocolia: 
Și din gură așa grăia: 
Dă-mi-te lancule prins 
Precum este ’n carte scris.
— Ba prins eu că nu m’oiu da, 
Pănă capu ’n sus mi-a sta, 
Că nu-s nevastă cu cârpă 
De Unguri sâ-ml fiă frică, 
Că-:s voinic cu comânac 
Sciu la Unguri ce să fac. 
Pe drumul Bălgradului 
Merge dstea Iancului, 
Ianoul merge tot cântând 
Oștea urmăză horînd, 
Că-’s cătane voinicele 
Merg cu voiă ’n bătăi grele. 
Colea pe din jos de deal 
Vine oștea lui Orbean 
Și mai jos pe lângă vale 
Vine și-alui Niculae 
Și de-acum pănă ’n vecie 
Tot Românul să o scie 
Să se lupte strămoșesce 
Și să salte vitejesce.

Culesă de I. Bărdaș.

Glume.
Pe gânduri. Un om betrân era 

pe patul de morte și notarul lângă 
el scria testamentul.

— „Soției mele," astfel începu 
bătrânul, „îl las 500 florini",

— „Și decă după mârtea d-tale 
ârăși se va căsători ?"

. — „Atunci va căpăta 1000 fl.
— „Pentru-ce ?“
— „Pentru-că merită să fiă 

premiat acel bărbat, care va lua de 
soțiă pe femei acesta!“

*
La otel. Ospele cătră otelier: „Nu 

sciu cum se face, că friptura acesta 
e fârte tare!“

Otelierul: „Aveți dreptate, dâr 
trebue să scițl, că vita, din care e 
tăiată carnea, a fost fârte sănătosă, 
căci astfel n’ar fi ajuns se îmbătrâ- 
nescă așa tare“.

Acum se puse pe gânduri, der 
nu mult, că odată fiind la prepa- 
nația, dă în vorbă cu un om bănos, 
care încă ședea afară din sat. Ace- 
la-i 4ice ca ’n glumă: „Mă Horito- 
rule, der se schimbăm casele, mu- 
tă-te ’ntr’a mea, și eu mă mut în- 
tr’a ta și-ți mai dau 300 fl." Și Ho- 
ritorul nu stă mult pe gânduri, pri- 
mesce banii și se mută între hotară 
în casa ăluia, er acela se mută în 
sat în casa cea nouă a Horitorului. 
Decă întreba cineva pe Horitorul, 
că de ce-și lasă casa cea din sat, 
nouă-nouță și în loc bun și cu ni- 
meaturi bune, el făcea un hm! lung 
și apoi răspundea cu glas dureros: 
„Nu bucuros mă mut, dăr trebue să 
merg, nu dâră că ce ași lăcomi la 
bani, der uite, îi locul fără noroc! 
N’am pic de noroc pe grădina din 
sat, n’a avut nici tata, și nime n’a 
ave, că-i loc afurisit. Trebue să-mi 
cerc norocul în alt loc. Vede-veț! 
voi, că nici bocotanul n’a avâ noroc 
cum se mută în casa mea, cu tâte-că, 
bate-mă Domne, de nu ’i-o dau din 
tâtă inima".

Acestea însă erau numai vorbe 
gâle dela el, era numai podoimă,

Călendar-cLl septemânei.
SEPTEM. are 31 (Jile. RAPCIUNE.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 1 ț C. Sim. stelp. 13 Ida și Melida
Luni 2 M. Mamaut 14 ț Inălț. Cruci
MertI 3 M. Antim 15 Nicodim
Mer. 4 Prof. Moise 16 Cornel și Cipr.
Joi 5 Prof. Zachar. 17 Lambert
Vin. 6 Arch. Mihail 18 Iosif Cup.
Sâm. 7 M. Sozonte. 19 Sidonia.

Bursa de București
i

din 9 Septemvre n. 1896.
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Rentă română perpetuă 187b 5% Am - oct. 101?/4
Renta amortisabilă .... 5°/0 99?/4

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.—lui. 99.-
„ „ din 1893 5°/n 99.-
„ „ 1894 int. 6 mil. Am.-oct. 96.’/.
„ „ (Impr. de 32. '/, mil. 4°/o lan,-iulie 86 ’/4
„ ' „ (Impr. de 50 mil. *7o n n 87.-

„ (Imp. de 274 m. 1890 4% n d 87-'/4
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/o 87.—

„ (Im. de 120 iul. 1894 4% „ n 87.—
„ ,, (Im. de 90 mil. 1896 4% v »i 87.'/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/o Mai- Nov. 1013/t
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 1.0 289.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—lul. 94 3/4

„ „ ,. din 1884 5°/n Mai- Nov.
„ „ „ din 1888 5% Iun.-Dec. —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 95 V,

Scrisuri fonciare rurale . . . 5% lau.-lulie 92 5/s
„ „ urbane BucurescI 67o

1 H » H D &°/o V » 88 3/s
h » h Iași . . 11 V 82.--

Oblig. Hoc. de basalt artificial 6% n n •—» -
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —,—
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1643.
Banca agricolă ...... 500 150 v. 214 —
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 436.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 456.-
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 295.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 180.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 105.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —,—

,, . „ „2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei JOt —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30,,/' iute —.
Societ. p. const, de Tramways 20< 400.—
20 franci aur 20.05

S C O M P TU R I:

3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 
ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidiitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pâte căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă se să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
ssubscriere.

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

Târgul de rîmăîori din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

6 Sept, de 2945 oapete, la 7 și 8 Sâpt. au 
intrat 1283 capete și au eșit 44 capete ră
mânând la 9 Sept, un număr de 4184 ca
pete.

der adevărul era, că îl stringea cu
relele, de aceea eși din șirul ome- 
nilor din sat și se mută între ho- 
tară.

Și credeți, că între hotară fiind 
în casa bocotanului, îi umbla dâră 
mai bine, ori doră bocotanul sărăci, 
că ce se mută în sat în locul lui? 
Nici vorbă! El rămase tot Horitorul 
și bocotanul tot bocotan e și în cțiaa, 
de a4L Deosebire între când era în 
sat și între cum e acum e numai 
aceea, că afli câdă de vită nu-i la 
casa lui, carul l’a dat pe mălaiu, er 
la câmp n’are nici atâta loc, cât să 
pună paîma; numai grădina și casa 
cea slabă, ce ’i-a dat’o bocotanul, 
o mai are și locul în cimiter, er 
copii are vre-o patru, decă nu cinci, 
toți goli și flămân4l, toți desmățați 
er el lucră în brazdă străină pănă 
nu mai vede bine, și numai rar mai 
trage' câte-o bere colo la prepânațiă, 
der d’aceea tot Horitor e numele lui.

Când îl aud âmenii cei de ome- 
niă horind în prepănațiă, clătesc din 
cap și (țic: Me mir, că cum de-i 
mai scapă a hori, după ce și-a ho
rit tot ce a avut?

_________ I. P. R. I

Se notâză marfa: ungurăscă v e oh e, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
53.y2 or. pănă la 54.— er., de mijloc dela 
—.— or. pănă la —.— or. ușâră dela 
—.— or. pănă ia —or.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

din 9 Septemvre n. 1896.

Semințe
f f
* £5 *

Prețul poi
100 chilogr.

dela | Fană

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

81
81
81
81

7—

7'15
7.10
7.15

7.05

7^20
7.15
7.25

8âmințe vechi 
ori nou£ ■olul

t3 «J O O
5 M1 g 
o B.

Prețul por
100 ohilgr.

dela pănă

Secară 
Orz
Orz 
Orz
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
alții soiu

n
J1

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.05
4.20
5 20
6.40
5 30

6.15
4.50
5.90
7.70
5.75

Productediv. Solul
Cursul

dela pană

Sem. de trjf. Luțernă ungur, _ __ ___
— transilvană __t__

bănățenă —.—
î) roșiă — —.—

Oleu de rap. rafinat duplu — t_ — _
Oleu de in —. - _ ,__
Uns. d.e porc dela Pesta 51 50 52.50

rf )» dela țâră — —_ _
bC0 Slănină sventată 

afumată
46.- 47.-

XI0 Seu
0 Prune din Bosnia iu buțl 10.75 11.250 r—< din Serbia în saci 10.50 11.—
© Lictar slavon nou 12 50 13.50

a
©

Nuci
Gogoși

bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl

11.50 12.—

Miere
t;

aerbescî 
brută

/

galbină strecurată _  _.
Ceară de Rosenau —
Spirt brut ___ t__

Drojdiuțe de spirt

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 11 Septemvre st. n. 1896.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

1H. L. Grâul cel mai frumos 5 40
Grâu mijlooiu . . 5 20

J1 Grâu mai slab . 5 —
Grâu mestecat . . 3 40

1) Săcară frumbsă . . 3 20
H Sbcară mijlooiă . . 3 10
n Orz frumos . ■ 3 40
n Orz mijlociu . . . 3 —
ji OvSs frumos . . . 2 60
ii OvSs mijlociu 2 10
îî Cucuruz .... 3 60
n Mălaiu.................... 4 10

Mazăre.................... 6 —
n Linte . . . • . 8 —
jj Fasole.................... 6 —
H Sâmență de in . . 8 —
n Sămânță de cânepă . 6 —

Cartofi.................... — 75
Măz^riohe .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 46
Carne de porc . . . — 50

VI Carne de berbece . , — 32
100 kil. SSu de vită prospât 21 —

Său de vită topit 32 —

Cursul leșurilor private
din 9 Septemvre 1896

cump. vinde.
Basilica 6.50 6.80
Credit .... 197.50 198—
Clary 40 fl. m. c. 57.— 58 —
Navig. De Dunăre 142.— 146—
Lnsbruck .... 27.— 27.50
Krakau .... 27;— 27.30
Laibach .... 22.75 23.50
Buda .... 59.— 61.—
Palfiy .... 60.25 61—
Crucea roșie austr. 18.— 18.50

dto ung. . . i0.— 10.50
dto ital. LI.50 12—

Rudolf .... 23 — 24—
Salm .... 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois 70.— 71.-
Stanislau .... 43.— 45—
Trieitine 41/,°/o 100 m. c. 145.— 150—

dto 4% 50 69.— 73—
Waldstein 60.— 62—
SerbescI 3’/0 34— 35—

dto de 10 franci _ _
Banca h. ung. 4°/0 123.— 123.50

Proprietar: Dr. Aur>el Murețianu.
Redactor responsabil Gregoriu saaiaj».
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Cursul la bursa din Viena.
Din 11 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.05
Renta de oordne ung. 4% . . . 99 45
Jsnpr, căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 123.15
Lnpr. o&ii. fer. ung. în argint 4y2°/0 101.25
Oblig, oâil. fer. ung. de ost. I. emis. 101.45 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97,40
(Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Inprum. ung. ou premii .... 156.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50
Renta de hârtie austr. .... 101.70
Renta de argint austr...........101.80
Renta de aur austr............... 123.60
LosurI din 1860........... 145.40
Acții de ale Băncei austro ungară. 954 — 
Acții de-ale Băneei ung. de credit. 407.— 
Aoții de-ale Bâncei austr. de credit. 373.-- 
Napoleondorî.................................. 9.53y2
Mârol imperiale germane . . . 58.65
London vista............................. 119 65
Paris vista................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.25
Note italiene................................. 44.35

„Reform"
ciasornicile de buzunar Remontoir,
întrece tot ce s’a putut presta pană acuma.

Mare esposiție artistică

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Septemvre 1896.

Banonote rom. Comp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’orI Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend. —.—
Mărol germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.60 Vend. —
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 110.75

forte fine, mechanism de precisiune. Ga
ranție de 3 ani pentru mers regulat. Cea 
mai nouS construcție. Reparaturile sunt cu 
totul eschise. Capacurile ciselate din veri
tabil Goldin. Remâne și după 20 ani ca aur 
veritabil, frețnl c mimai 6 18. in
clusiv cu rep’sage și imbrăcat în piele. — 
Lanț potrivit de Goldin, fasonul cel mai nou 
â fl. 3.50. — SS pot procura cu rambur- 
să dela depoul central
1-6 Alfred Fischer,

Viena, I., Adlergasse 12,

B Birou de plasare, agentura si comisiune g| 
g Firma: NIEMANDZ și BOTH, | 

ISrașovu-vechiu, Strada lungă Nr. 29 nou.
p vis â-vis cu hotelul „Pomul verde“,

se recomandă onoratului public pentru fote mîjtocirile
1^ disa acest resort, pentru efeptuirea a tot felul de comisiunî, 

dare de informațiunî, asigurațiuni etc.
Taxă de înscriere, cheltuela pentru cores- 

[§ pondențe ma sunt de plătit.
Taxa de mijlocire fixată din partea autorității, este de a 

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

rogă 17

86

86

N1EMANDZ și BOTH.

Se cautâ
Ubî comptaM de prima forță în compta- 

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

locomative și se îngrijască de reparațium.
A se adresa 3a Edomnui 1051,8—9

EMIL COȘTIHESCU Bucuresci,
Strada ©oiței Ufa*.  sen Sa Sinaia.

Sosirea și plecarea imurilor îi Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
'Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accei.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accei: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amdcjl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accei.: 10 ore 19 minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. diminâța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul aocel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 6re 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de am6<jl«
Trenul acoel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimindța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.

< X

O

de

TABLOURI ORIGINALE
sa&s deschis Joi în 8

în clădirea cea nouă a IBlor JLang «V Kosenthal 
Strada Porții parterre. "W

Colecția conține tablouri de Fr. v. Frîedleailder, Ff. 
v. Defregger, Prof. E. Bohm, Prof- C. Schleicher, J. Barclîg- 
nonî, E. Charpentier, J. Dumont. F. v. Persaglia, R. Wag
ner, F. Ditz, E. Brandt, R. Alott, precum și cele dăue 
Econe premiate ale Prof. I. E. Gaiser în Munchen, Car
dinal Richelieur la concert la curtea Louis XIV. și Parthie 
suregagnie.

Intrarea de personă 30 cr. Militari și școlari jumătate.

hi

O

Esposîția va ținea câteva dale

a

1025,16-100

Prafurile-SeidliU aie w Moll |
Veritabile itumai, «Secii Hiăeare cwtia este proveițiită. eu marea de O' 

aderare a iui A. Moți și eu subscrierea sa. m
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- M 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și Aț 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W 

Falsrficațiile se vor urmări pe cale ■judecăiorescă. O
8

D orectia
9

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-acciiă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai alea: Sa COIltlirhăl’l 
de mistuire, maiadiele stomacului, a rinichi
lor, a heșiciî udului și aSe organelor resjpira- 
tdre etc.

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

DEPOSIT PROPRIU în Ilrașovs strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiia, SigEiișoi-a și în Alba-Jfailia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Owj : la Segesvăry es tărsai, în BBeva: la Balog Gyula, 
în Oreștâe: la Nemeth Jănos.

Cu tătă stima:
Administratiunea isvoruhi

„W A T ILD A.44

(comit. Hâromszek). O li Ei. (Transilvania).

—tooo

’1

.7

Franzbranntwein și a lui MoflS.
V/dF1!■foiîîfi numoî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire si cu 
ven iiduuu immdi, piumbui iui a. m®hb.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotatj alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticfe-originale plumbate 90 cr.

Apa de a Hm isfeOI. S
(Pe basa de natron Acid-salicilicti) ț?

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză iicestă apă de gură conservarea sănBtosă și mai departe a dinților. Pre- x 
tul sticlei provegute cu marca de apărare a lui A. Moil 60 cr. /

Trimiterea priiteițsală prin

Farmacistul A. MOLIj,
c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tuclilauben 9

Comande din provinciă se efectueză gilnic prin rambursă poștală.
La deposite se se ceră anumit preparatele prove^uie cu iscălitura și marca 

apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Fcrd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și

0—52.

de
uu|.vu..u ... , ... « —.......................... .«w..,.». , vi u. jonvuuo, tiv.vi hulii, rrniu neueinvn și

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger.

A X 
M

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


