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APEL
Cătră alegătorii români din orașul 

și comitatul Hrașovului.
Alegetori româm!
Forța arbitrară a organelor pu- 

terei publice v’a împedecat de a 
ve întruni în adunare electorală ca 
se ve puteți sfătui, ce se faceți și 
ce se întreprindeți în fața alegeri
lor dietale pentru apărarea intere
selor vbstre de vieță.

Contra acestei opriri, prin care 
s’a călcat în mod volnic și ilegal 
libertatea vb9tră de întrunire, ați 
protestat în fața țerei și a lumei 
culte.

După-ce așa deră nu v’a fost 
cu putință a ve sfătui într’o adu
nare a clubului nostru electoral și 
după-ce a fost împedecată în ace
lași mod volnic și ilegal ținerea 
conferenței generale a alegătorilor 
români la Sibiiu, nu ve rămâne l 
alta, decât pentru ca se nu rătăciți 
și se nu slăbiți din legăturile strînse, 
ce mai mult ca ori și când trebue 
se ne unescă astădi pe toți, pe te
meiul programului nostru național 
dela 1881, se ve împliniți o sfântă dato- 
riă cătră patria și națiunea vostră.

Și acăstă datoriă o cundsceți și 
o simțiți puternic cu toții. Este da
toria de a respecta și de-a nu ne 
abate dela calea ce au tras’o atitu- 
dinei politice a poporului nostru ro
mân din Transilvania și Ungaria 
conferențele nbstre naționale dela 
1892 și 1893, cari au hotărît cu pri
vire la alegerile dietale, că poporul 
român, fiind de fapt scos din cadrul 
constituției, atât prin legi escepțio- 
nale, cât și prin praxa electorală, 
nu ia și nu pote lua parte la alege
rile dietale, ci față cu aceste va ob

serva în unire și solidaritate passi- 
vitatea generală absolută.

Aceste hotărîrl se le aveți îna
intea ochilor în fața alegerilor pen
tru dietă, ce se vor săverși în ora
șul Brașov Luni în 2 Noemvre st. 
n., er în comitatul Brașovului Marți 
în 3 Noemvre st. n.

Brașov, 30 Oetomvre st. n.

Comitetul clubului electoral român.

Declarațiune-Protest.
Dăm loc încă odată lleclarnțiunei- 

Protest îit contra oprirei adunărilor ro
mâne, ce s’a făcut la inițiativa Românilor 
brașoveni; o publicăm în întregul ei, pen
tru ca s’o cunosoă și cetitorii Gazetei de 
Duminecă. Etă-o :

La lungul șir al atentatelor, să
vârșite dela inaugurarea dualismului 
înedee în contra limbei și a națio
nalității poporului român din Tran
silvania și Țera ungurescă, s’a mai 
adaus încă unul.

pilele trecute, noi Românii din 
Transilvania am fost victimele aces
tui nou atentat, care întrece tot ce 
volniciile organelor puterii publice 
au prestat pănă acuma în persecu
tarea naționalității ndstre.

împrejurările, în cari ni-s’a apli
cat lovitura cea nouă, sunt cu atât 
mai agravante, cu cât ne aflam în 
plinul period electoral, în ajunul ale
gerilor generale pentru parlamentul 
din Pesta.

Alegătorii dietali de naționali
tate română din comitatul Brașo
vului, conscii de drepturile și de 
datorințele lor cetățenesc! și națio
nale, vrend a se întruni în 22 1. c. 
în Brașov pentru a se consulta asu

pra pașilor ce urma se-i facă în fața 
alegerilor dietale, au fost opriți de-a 
se' aduna. Au fost opriți, deși au îm
plinit tote formele legale și cu tote 
că spre acest scop primiseră încă și 
permisiunea în scris a autorității locale 
pentru ținerea întrunire!; au fost 
opriți printr’un ordin fișpăneSC care, 
lipsit de orice temeiu legal, declară 
simplamente desființată libertatea de 
întrunire a cetățenilor de naționa
litate română, o declară desființată 
chiar și față cu esecutarea celui mai 
cardinal drept constituțional efleend: 
„că adunări* electorale conchiămate 
după naționalitate în general nu pot fi 
permise.'1

Și nu este numai o măsură de 
caracter local, ce s’a luat aici, ci 
același atentat s’a comis în același 
timp și în contra fraților noștri din 
comitatul Bistriță-Năsăud; aceeași 
oprire a împedecat și ținerea confe
renței generale a alegătorilor români 
aderenți ai programului național din 
tătă Transilvania și Ungaria, care 
avea se se întrunescă la Sibiiu spre 
a hotărî asupra atitudinei poporului 
român în fața alegerilor dietale.

Timp de 29 de ani guvernele 
unguresc! n’au cutezat să atace pe 
față dreptul de liberă întrunire și 
sfătuire. Numai guvernul de astăcji 
se crede cu desăvârșire degagiat de 
îndatorirea de-a mai respecta acest 
drept fundamental constituțional față 
cu poporul român. Ministerial Banffy 
prin organele sale ne declară de
odată lipsiți de dreptul constituțio
nal al întrunirii; ne declară în 
afară de lege și disolvațl ca na
ționalitate pe noi Românii cari, cu 
tote fibrele vieței năstre publice 
și private suntem legați de prin
cipiul naționalității, principiu care 

unesce și constitue într’un puternic 
mănunchiu de interese durabile și 
nestrămutate înaă-șl ființa năstră ca 
popor cu limbă, obiceiuri și cultură 
națională propria.

Pănă acuma crudela persecuțiune 
a elementului românesc, ce isvoresce 
mai cu sâmă din nisuințele utopice 
de unificare națională se făcea cel 
puțin sub masca apărării legalității.- 
Astăcțl lucrurile au ajuns pănă acolo, 
încât organele puterii publice atacă 
cu vizirul deschis însăși basele legilor 
și ale constituțiunei, numai ca să 
păta paralisa și nimici libertatea de 
acțiune politică a cetățenilor de na
ționalitate română.

Cu tote că legea dela 1868 in
titulată „lege% asupra egalei îndreptățiri 
a naționalităților1,1, precum și legea 
școlară, legile privităre la autono
mia bisericelor etc. din același an cir
cumscriu sfera de drept,— de altmin
trelea de tot restrînsă și micșorată — 
în care admit validitarea intereselor 
de naționalitate în viâța publică de 
stat, prin folosirea limbei și prin 
desvoltarea învățământului național; 
cu tote că aceste interese fiind în- 
herente desvoltării naționalităților 
ar trebui să-și afle, firesce, și repre- 
sentarea lor în corpurile legiuitbre 
ca să potă fi apărate, păstrate și îna
intate; cu tăte că, prin urmare, înse-șî 
legile maștere amintite reclamă pe basa 
principiului constituțional comuna sfătuire 
și solidara conlucrare a cetățenilor de 
naționalitate română pentru a pute 
ajunge la validitarea intereselor lor 
în vieța publică a statului: guvernul 
și organele lui decretâză prin ordine 
volnice administrative, că acele in
terese ale naționalității nbstre nu 
noi Românii, pe cari ne privesc, sun
tem în drept a le apăra și a le re-

FOILETONUL „GAZETEI TRANSILVANIEI11.

Nopte fără somn.
(După N. Lenau).

Nopte fără somn, tăcută, numai tu ne mai aduci 
Ore de singurătate, ceasuri de gândire dulci! 
Piua decă se deșteptă și cu turma ei răsbește 
Pănă ’n crângul minții nbstre, când el tocmai învelește, 
Flori mulțime vor fi roase, cât de rare ele fie, 
Alte ca boboci strivite și uitate pe vecie.
Nici când somnul ne așeejă lin în luntrea lui vrăjită, 
Care lunecă furișe dela țărm și nesimțită 
într’un ocean, prin care visul ne-o mai cârmuește, 
„Un cârmaci, carele însuși lângă cârmă ațîpește —
— Nici atunci nu suntem singuri; undele neliniștite 
Soți de drum ne mai adaugă: bmeni, fețe felurite, 
Pote chiar dintre dușmanii aprigi de odiniără, 
Cari în suflet amintire rane grele ne lăsară.
La acestă întâlnire inima ’n dureri tresare, 
Căci în ea se ’nfige rece junghiul urei vechi, amare. 
Inse noi mai bine facem dușmănia lor uitată, 
Ca în inimă-ne junghiul mai afund se nu străbată.
— Ori răpindu-se de unde sbbră ușurică luntre
Spre o parte ’n care nimeni nu pbte deștept se între, 
Spre trecut unde prin golfuri tăinuite și secrete 
Dulci nădejdii din junie ne întâmpină în cete. —
— Der din tbte ce alegem? Ne trezim — norocul piere 
Și prin ranele din suflet er simțim arsuri, durere. 
Nopte fără somn, tăcută, numai tu ne mai aduci
Ore de singurătate, ceasuri de gândire dulci!

Brașov. I. Prison.

Pavel sfarnariul.
Ii merge bine de tot la Pavel sfarna

riul, e om tot cu banu ’n mână, cu bani 
mulți, îi tot schimbă, face din unul tot doi 
din doi — patru, din patru opt. Așa-i în 
lume : cu banul — bani faci. De colo cum
pără o vacă și n’apucă a face țidula și o 
și dă cu dobândă de 4—5 fl.; de colo cum
pără o părechiă de boi și are în ei câștig 
curat 15—20 fl. Apoi așa e lesne să fiă 
bănos. El cu gura lui a spus la moră, că 
într’o vară, la tergul Cucului, în 4 dile a 
făcut vre-o 85 fl., tot schimbând la vite, 
cumpărând și vîndendu-le eră. Drept și mai 
drept, că are ochi buni, scie ce cumpără, 
îți cunosce vita de departe, care-i de preț 
și în care poți ave pagubă. Beat ca lem
nul de-a fi, și tot nu cumpără și nu vinde 
cu pagubă. Și nu-i modru să nu âe și mai 
sumenâscă câte-o leacă; dela cela cumpără 
o vacă: bea o glajă de vinars aldămaș; 
dela celalalt cumpără un taur, bea laolaltă 
o glajă de vinars; dincolo vinde el taurul 
bea cu cumpărătorul o litră de vin; mai 
încolo cumpără o părechiă de boi, bea și 
cu vîncjătorul lor o glajă două de bere. 
Apoi afară de aceea: melenașul ăsta și-a 
lua o văcuță. E cotângănul tinăr, se teme 
că n’a târgui bine: bade Pavele, ân’fi bun 
hai de vedl ce vacă vreu să iau, să nu mă 
celuesc, că d-t-a sci....... Și merge, o caută
în gură, o caută la uger,.... e de tine, îi 

șoptesce la urechiă. Tergul se face. Cu târ
gul vine și aldămașul, er din aldămaș se 
cade mai întâiu să bee badea Pavel, ca 
om cunoscător de vite.

Așa umbla badea Pavel din târg în 
târg, cumpărând și vînejând. La 2, la 3 săp
tămâni, când venia acasă, tot-deuna arăta 
câștig curat: de colo 12 fl., de dincolo 8., 
de aceea parte 16 fl. — In veci nu arăta 
pagubă, numai tot dobândă. Muerea credea 
și era voiosă, că după ce-șl frământă cea 
minte, bine-i că bareml nu și-o frământă 
în zadar.

Pe sărbătorile cele mari, când era și 
el acasă, nime nu era gătat ca el. La Cră
ciun cojoc săsesc, căciulă rumânâscă, cio- 
bote mari găzdăcescl, mănuși în mână de 
cele moldovenesc!, roșii și pistrițe, cu de
gete. La PascI mânecariu vânăt ca Mărgi
nenii, pălăriă mole ca domnii, ciobote po
trivite pe picior, năframă de mătasă la gru
mazi... Se cunoscea din toți omenii, că el 
e sfârnariu, om umblat în lume, om bănos.

Ani de-a rândul a mânat’o el așa; 
aci-1 vedeai câte cu 4—8 boi, aci nici cu 
unul. Când era cu boi, de-1 întreba cine-va : 
pe care-i porțl în rudă? El răspundea zim- 
bind: „v’a vede el, cine i-a lua“. — Când 
era fără boi, de-1 întreba cine-va: „Dâr 
unde-țl sunt boii?“ El răspundea: „Ec’aicl!“ 
arătând șerpariul.

Era vestit și pismuit de mulți. Dâr 
erau unii care nu-1 pismuiau. Cu deosebire
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presenta, ci numai colectivitatea ce
tățenilor de diferite limbi și na
ționalități.

Printr’asta guvernul și organele 
luine denegă noueRomânilor basa de 
desvoltare, ba chiar dreptul de exis: 
tență pe temeiul principiului de na
ționalitate, recunoscut de însă-șl le
gislația ungurâscă.

N’a fost de ajuns, că de trei 
decenii încoce nu s’a făcut nimic 
din partea guvernelor și a legisla- 
țiunei unguresc! pentru ușurarea 
stării politice a poporului român, 
cel mai numeros după poporul ma
ghiar ;

n’a fost de ajuns, că pănă în 
(Țua de astăcȚ sunt susținute în 
Transilvania legile escepționale aduse 
anume în contra Românilor, că este 
susținută în deosebi legea asupri- 
tbre electorală, cu totul diferită de 
legea de alegere valabilă pentru 
Țera ungurescă, prin care lege po
porul român transilvan este în cea 
mai mare parte despoiat de dreptul 
electoral; n’au fost de ajuns aceste 
despotice mesuri luate pentru a 
sugruma cu desăvârșire vocea po
porului român din acestă țâră;

ci acum organele stăpânire!, 
cu-o brutalitate ne mai pomenită 
în vieța statelor constituționale, chiar 
și pe acea mică fracțiune de Ro
mâni, ce a ajuns cu mare greu se 
fiă învestită în puterea legei escep
ționale cu dreptul electoral, o îm
piedecă de-a se mișca și de a-se 
întruni liber.

Și tâte acestea se fac și se să
vârșesc pe când în același timp re- 
presentanții opiniunei publice ma
ghiare se sforțeză să convingă străi
nătatea, că dâcă se și întâmplă ne
dreptate Românilor, numai aceștia 
pârtă vina, pentru că nu voesc să 
se folosescă de armele legale, ca 
întrând în dietă să-și validiteze acolo 
interesele lor.

Protestăm solemnei în fața 
Ț&rei și a lumei culte în contra 
politicei maghiare de duplici
tate, care de-o parte ne repro- 
șeză de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoie de aceste 
drepturi călcându-le în piciore 
în modul cel mai crud și brutal;

Protestăm solemnei in fața 
ȚCrei și a lumei culte în contra 
barbarelor încercări de-a ne des
ființa ca naționalitate;

Protestăm serbătoresce în con
tra atacului ce se face in mijlo
cul Europei civilisate asupra 

drepturilor omului, asupra li
bertății cetăț&nesci și națion ale;

Protestăm și declarăm că’n 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se sever- 
șese de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresc! 
in contra naționalității române, 
noi membrii ei, alegatori și ne- 
alegetort, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă ’n sfirșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoriă, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Români, lupta dreptă 
pentru esistența și egala riostră 
îndreptățire națională!

BRAȘOV, 15 (27) Ootomvre 1896.
*

Acest protest pârtă deja sute 
de subscrieri și mereu frații noștri 
din tote părțile se alătură la el cu 
subscrierile lor.

De erl dela amec[I pănă aeji di- 
rnineță, Declarațiunea-Protest de sus 
a mai fost subscrisă de următorii:

Din Brașov:
Ioan Ștefan, Dumitru Lupan, Ioan G. 

Gămulea, Nioolae Mahalea, loan Râșno- 
vean, Dumitru Lupșan.

Ioan Coliban, Nioolae Bădițoiu, loan 
Pitișiu, George Cocorandu.

George Puiu proprietar, N. Jugănaru, 
George Spiridon Voiou proprietar, George 
Florea, George Brândă.

1. Drăgan proprietar și neguțător de 
beuturi spirtdsa, Ioan Sîrbu, Nioolae 
Jianu, George Jianu, Ion Vanoea.

Niculae Pârvu, Ion Greou, Radu 
Pârvu, N. Pulpașiu, Costache Zernoveanu. 

Vasilie Munteauu, Nioolae ZavicI Iân 
Bădițoiu, Dumitru Avrigeanu.

Ioan Ardelean, N’eolae Loga, Vasilie 
Musoalu, Geoge Cănățînă, G. Saftu, 
George Puroărea.

Nioolae Bal«a, Nioolae Gal, Constan
tin Jianu, Constantin Voiou, I. E. Bo- 
bancu, Vasilie Haler.

D. Perșinaru, Constantin Sibian, Nie. 
Arsu, loan Preda, Vasilie Birt.

Din Brașov Stupini-,
Ioan Christea, George Constantin, 

George Șerban, Constantin Dobri, George 
I, Coșocar, George Drăgușel.

Mihaiu Dombi, loan Dombi, Ioan 
Blegu, Petrea Eremia, Nioolae I. Vul- 
cănaan, Vasilie, V. Vuloănean, Ioan V. 
Vulcănean.

Constantin V. Vuloenean, Vasilie 
Negulicl, Ioan Voicu, George Spiridon, 
Ioan Mailat, Ioan Oprea jun.

Ioan Oprea sen., Ioan Bârsan, Nioolae 
Blegu, George Paraschivu, George Puiu, 
Nioulae Puiu.

Din Codlea:
George Bregar, Buour Spătariu, Bucur 

Marian, Buour Oaneea, George Ilea.
Din Feldiora :

Alesandru Pivodă.
Din Sacele:

Ștefan Argăselă.
Din Măieruș:

Ioachim Lainer. (Va urma.)

Revistă politică.
Părechia imperială rusescă, în

soțită de marea ducesă Olgă și de 
marele duce și marea ducesă Ser
gius a plecat alaltăerl la orele 10 
din Darmstadt spre Petersburg. Ma
rele duce de Hessa și soția sa, îm
preună cu mai mulți prinți germani, 
petrecură pe Țar și pe Țarină la 
gară, unde așteptau autoritățile ci
vile și militare. După ce împăratul 
primi la gară raportul oficerilor de
corați cu orduri rusesc!, Majestățile 
Lor iși luară rămas bun dela cei 
presenți și trenul imperial se puse 
în mișcare între ovațiunile publicu
lui adunat. *

Revelările prințului Bismark. Fostul 
cancelar german, prințul Bismark, a 
făcut (Țlele trecute în organul său 
„Hamburger Nachrichtenu nesce reve
lări, cari au produs mare sensațiă 
în întregă Europa. El făcu, adecă 
descoperirea, că între Garmania și 
Rusia a esistat pănă la 1890 o în
voială ca la cas dâcă una din am
bele puteri va fi atacată de o a treia 
putere, atunci cealaltă se observe neu- 
tralitata binevoitore, și că numai can
celarul Caprivi pârtă vina, că în
voiala aceea nu s’a renoit. Cercurile 
politice garmane din Berlin și Viena 
s’au indignat forte mult din causa 
acestor revelări, reproșind lui Bis
mark, că a comis o mare indiscrețiune. 
Se cțice. că împăratul Wilhelm a 
adresat în cestiunea acâsta uti au
tograf împăratului Francisc Iosif. 
piarul „Vossische Zeitung“ susține, că 
Bismark prin revelările sale a voit 
se-și resbune contra împăratului Wil
helm II.

*
Alegerî în Bucovina. In fața ale

gerilor în consiliul comunal din Cer
năuți cetim în „Gaz. Bucov.“ o In
vitare adresată cătră toți alegătorii 
român! din oraș ca să se întrunescă 
mâne, Duminecă, la o adunare elec
torală, în care să se facă alegerea 
unui comitet electoral. Numitul (Țar 
scrie din incidentul acesta între altele 
următorele: „Dumineca viitâre se con- 
vâcă adunarea tuturor alegătorilor 

români din capitala țării la o seriosă 
consultară asupra situațiunii. Din acest 
incident ne adresăm și noi de astă- 
dată și facem un călduros apel că
tră inimile tuturor alegătorilor noștri 
din capitală, rugându-i și conjurând-i, 
ca toț! într’un cuget și o simțire se 
alerge la glasul convocatorului. Mân
dri de nafionalitatea poporului lor 
și pătrunși de marea însemnătate a 
causei: să se adune cu toții, cu 
cea mai mare încredere în reușita 
acțiunii și în isbânda luptei ce ne 
așteaptă, pentru-ca să-ș! alega co
mitetul lor electoral pentru conti
nuarea acțiunii nostre în lupta elec
torală. E timpul se ne afirmăm și 
se ne manifestăm cu tâtă demnita
tea și valârea, la care ține un popor 
consciu de drepturile și de aspira- 
țiunile sale naționale !“

*

Politica rusescă în Orient. Marele 
(țiar rusesc „Ngvoje Vremja11 vede în 
atitudinea suspectă a Angliei mo
tivul, că Turcia nu voesce se se su
pună pretensiunilor marilor puteri. 
Numitul (Țar susține, că pentru re- 
gularea stărilor în Orient ar fi mai 
potrivit conchemarea unei conferențe 
europene. Decă conferența acesta ar 
esperia, că la Anglia nu se pâte 
conta, atunci ar trebui să se hotă- 
râs'că procederea comună a celor
lalte puteri. In chipul acesta Sulta
nul ar ajunge în posiția, că său ar 
împlini pretensiunile puterilor și ar 
tace ordine, seu ar ti silit să pri- 
vescă, cum puterile fac ordine, în 
țera sa, pentru ca pacea euroDenă 
sâ nu fiă în conținu amenințată.

*
La situația din ^Jurcia. Depeșl 

sosite din Paris anunță, că minis
trul de esterne frances Hanotaux a 
ținut o conferență cu ambasadorul 
rusesc, baron Mohrenheim, în care ei 
au discutat asupra, procederei co
mune a representanților puterilor în 
Constantinopol, asupra eventualei 
participări a Rusiei la un sindicat 
de împrumut internațional, și în fine 
asupra faptului, că Anglia neînce
tat îș! concentreză vapâre de resbel 
în marea mediterană. Francia în..ă 
a dat ordin ca vaporele de resK 
francese „Requin^ și ,,Furieuxu‘ se 
plece spre Constantinopol.

Inaugurarea Portului-Constanța.
Miercurea trecuta s’a săvârșit în 

Constanța sărbarea inaugurărei Portului 
în presența Maj. Sale Regelui Carol, a 
Reginei, principelui moștenitor și principe
sei Maria, marelui duce Boris Wladimi-

frate-s’o Nioulae nu numai că nu-1 pismuia, 
ci îi chiar dicea din când în când: „La- 
să-1 în trăsnet sfârnărit, că odată numai ti-i 
treȚ scărpinându-te în cap!u Dâr el fălos 
și încredut, îi răspundea în batjocură: 
„M’așî lăsa, dâcă n’aș sci nici eu ca tine, 
numai să înglod în pământ pănă voiu fi și 
pe limbă plin de tină. Mă, omul trebue să 
mai trăescă și cu mintea, nu tot cu puterea !u

„Bine, bine“, răspundea frate-s’o.
Trebue să seim, că Pavel cu Niculae, 

de și erau frați buni dela o mamă și dela 
un tată, de și erau chiar gemeni, dâr nu 
sămănau unul cu altul de a-i fi gândit, că 
nici nu-s dintr’o țâră.

Pavel umbla în sfânării, bătea cele 
drumuri și cele târguri, mânca bine din 
șatră și bea și cu rând și fără rând. Pă
mântul și-l lucra în bani. De multe-orl nu
mai muerea scia unde ce au sămânat și de 
unde cât a eșit. El era tot cu traista ’n 
spate și cu bâta ’n mână, dâr era gras și 
ținut bine. De adaos ceva loc, ceva moșiă, 
de cârpit ceva la casă ori la șură — nici 
poveste. Gândiai că nici nu-s a lui, așa 
puțin preț punea pe ele. Vecjl, că el nu 
scia cum se fac acelea, că-i rămaseră gata 
dela părinți.

Frate-s’o, Niculae, era tot la lucrul 
câmpului, colo era la plug, dincolo căra 
gunoiu, dincăce tocmia un gard, dincolo 
făcea o șură. In târg nu-1 vedea omul în 
veci ca să cumpere ceva, numai când avă 
de vândut câte ceva: mai o scrofă cu purcei, 
mai un tăurenciu, mai nisce boi grași, mai 
o vacă sterpă. Și, mintenl mintenl vindea 
câte ceva, der de cumpărat nu-1 vedeai în 
veci cupărând decât pământ. “

— „Ce-i mai face cu atâta păment“, 
îl întreba unul și altul, „că doră ai destul ?“

— „D’apoi, de am pământ, și copii 
am, de oiu sta a-1 împărți, cât să vine la 
unul ? Apoi m’ar dure inima să sciu că 
’i-am lășat să lucre în brazdă străină!“

•

Trecură ani mulți. Pavel se bolnăvi 
și de-odată numai s’autȚră trăgând clopo
tele după mort. Ore cine să fi murit, de le 
trage așa mult! De bună sâmă ceva boco- 
tan! Da, a murit un om ales, a murit 
Pavel sfârnariul. Să fi vădut prohod ! Satul 
întreg a fost la prohod și la comandare. 
Popa a cetit 12 vanghelii, și a spus o că- 
zaniă de toți au plâns, diacul a cântat 
versul lui Lazăr din Viftania. Toți Țceau: 

„E drept, că om ales a fost, der și prohod 
ales ’i s’a facut“.

*
Câtă vreme fusese Pavel bolnav pe 

pat, șerparul lui a fost încuiat în ladă. 
„Să nu âmble nime în șerparu, d.ise eh c& 
de a fi se mă mai ridic, eu sciu ce-i de a 
face cu ce-i acolo; de a fi să mor, veți 
vede voi ce-țl afla în el. Bani de cheltuială, 
âtă vă dau 25 fl., și câte-va pițule ce sunt 
bani mărunți.

Nici nu se încumăta cine-va a umbla 
în ladă la șerparul lui, cu atât mai vârtos, 
că lada era chiar la căpătâiul patului și 
pe ea erau împăturate hainele lui.

Spuse lelea Todosia, muerea badii 
Pavel, la măsa, că uite ce poruncă au. Po
vestise și mama lelii Todosie la unele cu
metre, că șerparul cel plin de băncuțe e 
în ladă închis. Astfel când muri el, scia 
satul tot, că de el a rămas un șerpar plin 
de băncuțe tot câte de o sută și câte de 
o miiă de florini. De abia așteptau toți să 
audă anumit câți bani au rămas de sfâr
nariul cel vestit.

Dâr tot satul nu putea fi de față la 
un lucru ca acela, nici n’ar fi încăput în 

casă. Deci, după ce se gătâ comândarea, 
și se împrăsciară omenii, rămaseră cei mai 
de aprope ai mortului: frate-s’o, o soră, 
cumnații, socrii să vadă ce-i în șerpar și 
să judece ce-i de a face cu atâta potop 
de ban?

Cu mare ceremoniă deschiseră lada 
și scoseră șerparul de-1 puseră pe mâsă. 
Fiind nopte, lumina ardea în feșnic pe 
cornul mesii, der ferestrile erau acoperite 
cu năframe negre, ort cu alte rufării, ca să 
nu mai vadă și trecătorii, ce fac ei acolo.

Lelea Todosie desgurgâ curelușa cea 
ca o plâsnă, cu care era șerparul îngurgat, 
ca să nu iasă ceva din el. Apoi băga mâna 
cu băgare de semă și scose de acolo o bo- 
letă vechiă (carte de dare, libăruș) îndoită 
în două. Boleta o frundări foie de foie, și 
afla în ea o bancnotă de 50 fl. Mai băga 
mâna în șerpar pănă în fund, dâr alt ban 
nu mai află, fără scose din fundul șerpa- 
rului o țiduliță roșiă cu câte-va slove negre 
pe ea, ca nisce numărușurl. Ore ce o fi 
asta? O luară în mână, o purtară dela unul 
la altul, dâr nu sciură ce pote fi. Carte 
nu scia nici unul din ei. Năcăjiți, că n’au 
aflat mai mulți bani, era cât p’aci să o 
sfârtice, dâr Niculae, fratele lui Pavel, î^ 
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rovicl da Rusia, a suitelor acestora, miniș
trilor etc. ui unui număros public.

După serviciul divin, ofioiat de epis
copul Dunărei de jos, s’a dat cetire do
cumentului, oare a fost închis într’un bloc 
de beton, ce fu așezat la temelia portului.

La 7 6re săra s’a dat un banohnt 
festiv, la care ministrul lucrărilor publice 
a rostit o cuvântare mai lungă.

Regele Carol răspunse următorele:
„Serbarea de astădl are o îndoită 

importanță, căci punând întâia piâtră a 
noului port al Constanței, am pus și te
melia pentru desvoltarea nostră maritimă. 
Mărețul pod peste Dunăre ne a deschis 
drumul spre Mare, viitorul port ne va asi
gura în tote vremurile comeroiul cu țările 
cele mai depărtate.

Aetăcjl deja vasele nostre duo ou 
mândrie steagul României prin valurile 
Oceanului; în curând vom dispune de nouă 
bastimente, cari vor înlesni relațiunile oo- 
meroiului trans-atlantic. însemnate sunt 
jertfele ce Țera ’șl-a impus spre a dobândi 
un loo vrednic în lume. Ele sunt însă pe 
deplin răsplătite prin avântul uriaș, pe 
care România ’l-a luat într’un sfert de 
veac, și care trebue să hă menținut cu 
orl-ce preț.

„Mulțumindu-vă călduros pentru cu
vântarea așa de bine simțită, ce Ne-ațI 
adresat, doreso ca să inaugurăm într’un 
timp nu prea lung noul port, care va de
veni un isvor de bogăție pentru Țâră, mai 
ales când putem atrage o parte din trafi
cul între Englitera, India și Australia, fiind
că linia Londra-Constanța-Alexandria este 
astăcjl dintre tote oea mai scurtă ; ea este 
străbătută în 111 ceasuri, acesta este un 
resnltat care ne pote umple de cea mai 
viuă mulțumire. Ridic acum acest pahar 
pentru prosperarea Constanței și pentru 
fericirea scumpului Meu popor, oare s’a 
înălțat așa de sus prin munca sa și prin 
silințele sale. Să trăescă România*.

După banchet Suveranii români, în
soțiți de prinoipl și de ceilalți ospețl ple- 
oară îndărăt la Buourescl.

Visita regelui Serbiei în România.
Regele Alexandru al Serbiei a sosit 

în portul Turnu-Severin erl la brele 10 di
mineața. Autoritățile române așteptau pe 
Suveranul Serbiei, parte pe vaporul român 
^Orientul* și parte în pavilionul construit 
la debaroader.

Debarcând, ilustrul ospe a fost salutat 
ou nesfârșite urale. Suveranul a treout în 
revistă corpul de armată, care dedea ono
rurile militare și elevii liceului cari erau 
în uniformă.

La intrarea în pavilion domnișorele 
Miloteanu și Milescu au oferit Regelui câte 
un buchet de flori. In pavilion, Regele 

Alexandru a fost primit de autoritățile ro
mâne, âr președintele delegațiunei județene 
a ținut o ouvântarea în franțuzesce urân- 
du-i bunăvenire. Corul comunităței sârbesci 
din Severin a intonat inmul sârbesc, apoi 
au urmat presentările.

La orele 10 și 40 regele Alexandru 
împreună cu suita s’a urcat pe vaporul 
„Orientul14 și a pleoat spre Giurgiu în ura- 
lele nesfârșite ale mulțimei.

Când vaporul regelui Serbiei s’a ară
tat la Oladova, artileria română așecjată pe 
stâncile de pe malul Dunărei a înoeput o 
salvă de tunuri, de asemenea tunurile de 
pe canoniere au tras o salvă de 21 de tu
nuri, pe când populația română de pe ma
luri aclama pe ospețl. Pe tot paroursul 
Dunărei dela Vâroiorova la T.-Severin erau 
înșirați săteni și copii dela șooll care acla
mau pe regele Alexandru. Asemeneă pe 
tot paroursul Dunărei spre Giurgiu trecerea 
regelui Serbiei a fost salutată cu vii acla
mații de pe malul româneso de întreaga 
populație, 6r onorurile militare au fost date 
de trupele din garnizonele orașelor de pe 
marginea fluviului.

— 19 (31) Octomvre.

Iu temnița dela Seghediu ârășl au 
întrat cjflele acestea doi Români; unul este 
d-1 Ricolau Muntean, preotul din Henig, 
lângă Alba-Iulia, care a fost osîndit la 
două luni temniță de stat pe cuvânt, că a 
învățat pe copii să cânte ^Deștăptă-te Ro
mâne*. Al doilea este proprietarul Nicolae 
Rus din Poiana de lângă Turda. D-sa e 
pedepsit la trei luni temniță de stat și 100 
fl. pe ouvent de „agitare*, ce ar fi săvîr- 
șit’o cu ocasiunea prooesului Memorandu
lui. Densul șl-a început pedâpsa în 16 Oc
tomvre. D-1 Rus a mai fost pedepsit îna
inte cu o amendă de 50 fl și pentru pu
blicarea unei aderențe căttă autorul „Re- 
plicei*.

— o —
De ale Ligei. țliarele budapestane 

primeso din Buouresol următorea depeșă: 
„Comitetul central al Ligei culturalo ro
mâne a hotărît, să încete cu agitările contra 
Ungariei, și se va nisui să reetabilesoă bu
nul raport cu Ungaria. Cu ooasiunea aoâsta 
cei mai mulțl membri ai oomitetului au ac
centuat, oă în interesul națiunei române 
trebue impedecată slavisarea peninsulei bal
canice, oeea-ce numai așa se pote duoe în 
deplinire ou sucoes, decă vor procede în 
înțelegere cu Ungaria*'. Fără oomentar!

—o —
Achitarea unui flsolgăbireu pecătos. 

Fisolgăbirăul din Bozoviol, cu numele Au
gust Szabo, în ndptea dela 31 Ianuarie 
1895, voind să inspecționeze pe păzitorii 
de copte, se întâlni cu patru țărani ro

mâni, pe cari îi provocă să se legitimeze. 
Țeranii români, între cari și un anumit I6n 
Mateifl, nu voiră se răspundă, și atunci 
„voinicosul* fisolgăbirău începu ai lovi pe 
țărani cu pușoa ce o avea la sine, neste 
față și în piept. A doua cp tot Szabo îi 
cită la sine pei oei patru țărani români 
și-i mai și pedepsi pentru transgresiune. 
Țăranii făcură în urma acâsta arătare con
tra fisolgăbirăului pentru abns de putere în 
oficiu, și tribunalul din Carunsebeș îl și 
osândi pe fisolgăbirău la 20 fl. amendă și 
pierderea ofioiului. Tabla din Timișâra 
aprobă sentința tribunalului, dâr a'altăerl 
Curia modifică sentința celor două foruri 
judecătoresol, aohitând pe fisolgăbirăul 
Szabo.

— o —
Promoțiune. In 24 Octomvre n. o. a 

fost promovat în aula universității din 
Pesta d-1 Sever Ispravnic, candidat de ad- 
vooat în Arad, la gradul de doctor în soi- 
ințele iundice. — Felicitările nâstre!

—o —
Cnnuniă. D-na Maria Luca, nobile de 

Pruncul, faoe cunoscută cununia gentilei 
sale fiioe, d-ra Flora, cu d-1 Theofil Grama- 
towicz din Bucovina, ce se va oelebra Du
minecă in 8 Noemvre n. o. la orele 11 
a. m. in biserica Sf. Nicolae din loo. Adre
săm tinerei părechl și familiilor felicitările 
nostre cele mai cordiale.

— o —
Un tîner român, student eminent în 

gimnasiul nostru superior, doresce a afla 
ocupațiune ca instructor într’o fam liă din 
loc. Pentru informațiuni a se adresa la ad
ministrația cjiarului nostru.

Călindarul Plugarului pe 
ÎS®1?, edat de Tipografia „A. Mureșianu* 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se va 
espeda la începutul săptămânei acesteia, tu
turor celor ce au trimis înainte prețul 
lui. Acest călindar întră acum în anul al 
5-lea, având un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire Ioan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veac, âr în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt ■ de-ase- 
menea îndreptate și oorectate. Urmâză In

troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
partea literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțl, 
cuprindând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum: Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovărășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul 
grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vendare la 
„Tipografia A. Mureșianu* în Brașov și 
costă și de astă-dată numai 25 cr., er tri
mis prin postă 30 cr. Celui ce cumpără 
de-odată mai multe esemplare, li-se dă 
rabatul cuvenit.

NECROLOG. Subscrișii cu inima frân
tă de durere aduc la cunoscință tuturor 
rudeniilor, amicilor și cunoscuților, că prea 
iubitul lor soț, tată, socru, bunic și frate 
Nicodim Cothișiel, mare proprietar, pri
mar oomunal în timp de 37 ani, mem
bru pe viață al „Asociațiunei Transilvane*, 
membru în direoțiunile institutelor de cre
dit și economii „Auraria* din Abrud, 
„Doina* din Câmpeni, „Arieșiana* din Tur
da etc., după un morb greu, fiind împărtășit 
ou sfintele taine, în 16 (28) Octomvre 1896! 
la 3 6re d. a. și-a dat sufletul în manile 
Creatorului, în al 61-lea au al etătii și 
43-lea al căsătoriei.

Rămășițele pămentescl ale scumpului 
repausat se vor așecja Bpre odihnă eternă 
Duminecă în 20 Ootomvre (1 Noemyr^j 
1896, după ritul gr. oriental.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria ne
uitată !

Certege, 17 (29) Octomvre 1896.
Sofia Cothișiel n. Dandea soțiă; Con

stantin Cothișiel, preot; Nicolae Cothișiel, 
proprietar; Netti Cothișiel m. Gombos; 
Sofia Cothișiel m. Chirtop, fiii și fiioe; _ 
Ana Anca n. Cothișiel; Elena Bordian n. 
Cothișiel; loan Buzgariu; Constantin Buz- 
gariu, surori și frați; — Iosif Gombos, teo
log abs.; Dr. Zosim Ohirtoo, advocat; Iu- 
liana Cothișiel n. Nariția; Maria Cothișiel 
n. Anca, gineri și nurori; Valeriu și UI- 
piu Gombos, Viorel Chirtop nepoți.

Teatru german. Mâne, Dumineoă, se 
va da o piesă din popor „Der Pfairer von 
Kvrchfeld* de Anzengruber; în acestă piesă 
va juca pentru ultima oră, în ciclul acesta 
de representațiunl, primul erou d-nul Hans 
Cluar.

opri cj.icendu.-le: „Numai de a geaba n’o 
țină el în șerpar, aduceți-o încoce să fug 
cu ea păn’ la părintele, mi-a spune el ee-i 
în ea. Lelea Todosia se gândi un minut, 
apoi dise: „Da, să mergi cumnate la pă
rintele cu ea, der stăi.... O să merg și eu
cu tine*.

Lelea Todosie încuie șerparul âr în 
ladă și luâ cheia cu sine, er țidula cea 
roșiă o luâ în mână și se duseră la părin
tele, atunci noptea.

— „D’a ce-i, dragii mei?* îi întreba 
bunul preot.

— „Am venit*, disc lelea Todosie, 
„să faci bine să ne spui cei în țidula asta? 
Am aflat’o în șerparul fiă-ertatului Pavel*.

Și luă părintele țidula în mână, și se 
uita lung la ea, și o suci și o întorse, apoi 
oftă una lung și le spuse:

— „Dragii mei, țidula asta-i țidulă 
de bani, sună peste 1200 fl., der precum 
eu nu sciu unguresce, nu vă pot spune 
limpede, ’i-a pus Pavel la banca Armenilor 
din Gherla spre păstrare, ori că 'i-a luat 
împrumut?*

— „Ba, ’i-a pus spre păstrare, dise 
lelea Todosie, „când s’a bolnăvit, de a vă- 
dut, că nu mai pote umbla în sfârnărit, a 

fost odată la Gherla și de bună semă atunci 
a pus banii acolo, ca să nu-i fure cineva, 
că banu-i lăcomos*.

— „Pote.... “ răspunse preotul, care 
cugeta: bine ar fi de ar fi cum crecll tu, 
der mă tem c’a fi cum sciu eu din scrisore. 
Și le dădu țidula, er ei merseră de unde 
a venit, mulțumind preotului, că ce le-a 
cetit sorisorea.

Lelea Todosie totă era voie bună, că 
are bani gata la banca Armenilor din Gherla 
1200 fl. In bucuria ei era cât p’aci să uite 
că Pavel e în mormânt. Der Niculae, cum
natul ei, mergea gânditor și Iposomorît. El 
îșl făcea de lege așa: de ar fi pus el bani 
la bancă, cum era omul fălos, ar fi spus 
cuiva; dâr.... hm! rău mă tem, că miia
aceea și cele două sute sunt de plătit la 
bancă, numai cât părintele, ca om cu minte, 
n’a voit a ne spune dintr’odată, se temea, 
că prea vor fi mari două supărări de-odată. 
Mai bine s’a făcut că nu pricepe, decât să 
ne amărescă dilele și mai tare.

Niculae avea dreptate. Că nu trecură 
nici două săptămâni și veni un domn străin, 
gros în cefă și butucănos la fole, de de-abia 
gâfăia de gras ce era și întră în casa lelii 
Todosie însoțit de primarul și de notarul 

satului. Lelea Todosie, care într’acolo âm- 
blase cu țidula cea roșă și la d-1 notar, 
soia acum lămurit că nu-i vorba să capete, 
ci să dâe 1200 fl. Deci era pregătită ce o 
așteptă. Domnul acel gros îi spune așa: 
„Uite, nevastă, Pavel — fiă ertat —- a luat 
dela banca nostră 1200 fl. împrumut, și s’a 
legat că i-a plăti în 10 ani, tot câte 160 fl. 
pe an. Păn’ acum a plătit 5 ani, ar mai fi 
ca să se plătâscă 5 ani, în tot anul câte 
160 fl. GredI d-ta că-i pută plăti banii 
aceia, ori să scotem judecătoria pe averea 
rămasă de Pavel, care-i intabulată pe banca 
nâstră?*

Lelea Todosia să sfătui cu tată-s’o și 
cu cumnatu-s’o, ce-i de a face? De plătit 
cum amarul s’a lega, ea, cap de muiere, 
să pună în două rânduri, în fiă-care an, 
oâte 80 fl. ? De lasă să iâsă judecata, chel- 
tuelele să măresc. Deci făcfi învoială cu 
cumnatus’o, cu Niculae, să iee datoria pe 
el, și cu ea și moșia totă, afară de 2 lo
curi și grădina cu casa și cu ce mai este 
pe ea, care au rămas la lelea Todosie. Dom
nul dela bancă se învoi așa. Niculae încă 
nu făcu târg rău, că moșia ajunge mai 
mult decât cele 800 fl. ce le plăti el în 
cei 5 ani, tot câte 80 fl. la începutul și 

câte 80 fl. la jumătatea fiă-cărui an. Lelea 
Todosie încă fu mângâiată, că rămase ba- 
reml cu casa și cu cele 2 locuri de bucate. 
Că să pută întâmpla și mai rău, numai bine 
că i-a ferit Dumnecjeu de mai rău.

Acum diceau omenii: „Ne miram și 
ne cruceam mult, de unde are Pavel sfâr- 
nariul atâția bani? Adeoă n’au fost banii 
lui, au fost bani străini!*

Ba, adaugâ Păcala:
— „Pavel sfârnariul a fost fală gdlă, 

traistă ușoră!*
I. P. R.

Fiiul-oii.
(Poveste).

Ci c’a fost odată ca nicl-odată, căci 
nici ei nu sunt dâră de când cu poveștile, 
ci mai încâce cu vre-o două-trei conace, 
scițl de pe vremea când se potcovea pure
cele cu coje de nucă și mergea la sfânta 
rugă; a fost un cioban, care avea în turma 
lui o oie năsdrăvană și nebăgată în sâmă. 
dia asta rămânea tot-dâuna în urma celor
lalte, ba de multe-orl cine scie unde ră
tăcea în urma turmei. Dela o vreme vede 
ciobanul, că oia lipsesce cu totul din turmă.
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Voci asupra oprirei conferenței nostre.

Foile unguresci, cari aciu să 
urle săptămâni întregi când e vorba 
de vre-o faptă românescă ce nu 
este pe placul lor, în fața oprirei 
volnice a adunărilor ndstre de ale
gători, când se tracteză de cel mai 
brutal atentat săvârșit în contra li
bertății constituționale și în contra 
dreptului de esistență al Românilor, 
tac înfundate și se fac a nu sci și 
a nu aucji nimic. Singur ^Alkotmdny^ 
este una dintre foile unguresci, care n’a 
putut trece peste acestă voluiciă 
fără a-o înfiera măcar prin câte-va 
cuvinte. Etă ce 4ice acestă făiâ un- 
gurescă:

„Procedura volnică, absolutistică, a 
guvernului ungureso o dovedesce oprirea 
oonferenței Românilor. Căci ce fel de ale
geri pot să fiă acelea, când alegătorii națio
nalităților nu sunt suferiți nici măcar de-a se 
sfătui asupra modului, cum se pășăscă în 
causa alegerilor? Guvernul unguresc pe de o 
parte aruncă țerînă în ochii gazetelor euro
pene, ăr de alta, revoltă în contra sa națio
nalitățile, sumuțându-le, ca opoi prin putere 
brutală să le potă apăsa11.

Etă acum, ce 4i°e ȘÎ f6ia sa" 
sescă din Brașov „Kronstddter Zei- 
tung“, organul Sașilor „ver4l“:

„Oprirea adunărei Românilor, convo
cată pe 24 Octomvre la Sibiiu, dovedesoe 
din nou — c|ioe foia săsâscă — în ce 
mod proced autoritățile maghiare, și oă 
în realitate au intențiunea de-a nimici 
esistență ca atare a naționalităților. Moti
vul oprirei este pe cât de perfid, pe atât 
de ridicol, și documenteză, că nu esistă o 
înșălătoriă mai mare și o minciună mai mes
chină, decât a vorbi în Ungaria despre 
„libertate".

Protestul Românilor bucuresceni
în contra

oprirei adunărilor nostre de alegători.

Oprirea adunărilor nbstre de 
alegători, dela Brașov, Sibiiu și 
Bistrița, a produs cea mai mare 
indignare nu numai între Românii 
dela noi, ci și în sinul fraților noș
tri din România.

Lunia trecută tinerimea română 
dela universitatea din BucurescI a 
și ținut în causa acâsta o mare 
adunare publică în sala „Orleu“, 
pentru de a-șl arăta nemulțămirea 
lor și de-a protesta în fața Europei 
contra volniciilor, la cari sunt es- 
pușl Românii ardeleni din partea 
stăpânirei unguresci.

La adunarea acăBta de protes
tare a vorbit mai întâiu d-1 Spineanu, 
apoi d 1 V. Miculescu, care c^ise, că 

oprirea adunărilor nâstre din partea 
regimului unguresc este o încătu
șare a libertății cuvântului. Cei ce 
au cre4ut, că în urma visitei dom
nitorului Austro-Ungariei în Româ
nia, situațiunea Românilor asupriți 
se va schimba în cât-va, s’au înșe
lat amar, căci după acestă visită 
Ungurii încep o nouă gonă încă și 
mai aprigă în contra Românilor.

D-1 Ionel Grădișteanu 4>ce> ca 
se înșâlă amar Ungurii decă cred, 
că strigătele de suferință ale frați
lor asupriți nu străbat și în regatul 
român. Aceste strigăte, 4ise d-sa, 
trec peste CarpațI și ne revoltă și 
mai mult în contra acelora (a Un
gurilor), cari n’au nici cea mai mică 
idee de civilisațiune, și cari lovesc 
în cele mai sfinte drepturi ale omu
lui, precum este libertatea cuvântu
lui și a cugetărei. Ungurii nesoco
tesc legile firei când cred, că vor 
pute să câștige prietinia năstră 
pe cât timp ei sugrumă pe frații 
noștri.

D-1 M. Vlădescu 4’se> ca Un
gurii se fac de rîsul lumei când 
vreu să decreteze desființarea națio
nalităților de sub stăpânirea lor; în 
șovinișmul lor uită, că o naționali
tate, ori-care ar fi ea, nu se pâte 
desființa printr’un decret. Când ve
dem, că Ungurii cuteză să atingă 
pănă și dreptul de esistență al na
țiunii române, trebue să protestăm, 
să-i dăm de gol înaintea Europei, 
să arătăm, că avem putere de viâță 
în noi.

D 1 N. Fleva dise: Noi Românii 
am suferit, ca stogurile unguresci 
să fâlfăe pe stradele capitalei ro
mâne, când Maiestatea Sa împăra
tul a fost la noi. Cu tote acestea 
Ungurii continuă să dea cele mai 
aspre lovituri fraților noștri.

La urmă adunarea a votat și 
primit cu unanimitate un proiect 
de resoluțiune, care se sfîrșesce cu 
cuvintele: „Denunțând Europei culte 
acestă tendință de-a se înăbuși vo
cea unui întreg popor, noi cetățenii 
capitalei României protestăm în fața 
lumei culte în contra acestei revol- 
tătăre asupriri a naționalității nos
tre și trimitem fraților noștri chi- 
nuiți simpatiile adânc simțite ale 
României întregi“.

Resultatul aiegerâior.
Conchicjend din alegerile ce s’au făout 

în cele d’întâi trei cjile» se pote prevedea 
ușor resultatul general al alegerilor. Partidul 
guvernamental va avea majoritate copleșitdre. 
Scopul lui Banfiy a fost nimioirea totală a 
oposiției, esoepționând partida lui Kossuth 

despre care oposiționalii (fio, că făcând paot 
cu Banfiy, a comis iradare.

Va fi o aparițiune ouriosă. când mem
brii partidului guvernamental vor ooupa trei 
din patru părți ale noului parlament și se 
vor preBenta în cea. mai mare psrte în per
sonale unor Jidani și unor capacități po
litice și literare aprope neonnosoute. Un 
cjiar din Budapesta dice, oă între deputății 
guvernamentali nou aleși nu este niol o 
persouă mai marcantă și însemnată, din 
contră sunt mulțl Jidani și funcționari.

Dintre vech’i guvernamentali vor lipăi: 
Maurițiu Jokai, Alexandru Wekerle, oon- 
tele luliu Andrassy și Osernatony, pănă 
când foștii miniștri împreună cu secretarii 
lor de stat vor fi realeșl.

Contele luliu Szapary n’a căpătat cerc, 
de aoea nici n’a candidat. Dintre credin
cioșii săi, stătători afară de partide, conții 
Ladislau Szapary și Teodor Batthany au 
intrat ârășl în partidul liberal, Toma Pe- 
ohy se alătură la partidul național, oontele 
Carol Pongracz u cădut, âr Ioan Asboth a 
creout la partidul poporal. Astfel partidul 
deputațiîor stătători afarăde partida e des- 
fințat.

Partidul național al lui Apponyi a 
soăcjut ia jumătate, de cum era mai înainte. 
Intre oei căcjuțl sunt: Aeusiu Bedthy, Al
bert Kovacs, br. Gabriel Andreanszky, Bu- 
janovics și Zelinszky.

Partidul lui Ugron e nimict aprdpe cu 
toiul. Insuâl Ugron a oăcjut, și împreună 
ou el Nicolae Bartha, Nicolae Kun, Fer
dinand Szederkeuy, Bartok, Mo'nar și Dio- 
n’siu Pazmandy.

Partidul Kossuthist, cum am amintit 
s’a înțeles ou guvernul, și astfel i-a suooes 
să se asigure în mai multe cercuri pe con
tul partidului ugronist.

In fine partidul poporal a obținut re- 
sultate mai însemnate în comitatele Șo
pron, Zala și Vas, ou tote că a fost forte 
persecutat de guvern. Se asigură, că în 
noul parlament partidul poporal va avea 
mai bine de 20 deputațl.

SE|»is6de dela alegeri.

piarele din Budapesta înregistreză 
următorele episode, petrecute în diferite 
ținuturi din incidențul alegerilor:

In Steinamanger preoții catolici agitau 
poporul și îl conduceau ca să alunge vo- 
tanții guvernamentali. Unui învățător i-au 
spart capul.

In Vințiil de sus i-au aprins casa unui 
guvernamental.

In Monor președintele alegerei a fost 
silit se suspindă pe o oră votarea, deoreoe 
partidele contrare începură a-se încăera 
una de cealată.

In Cuieșdi le-au spart capul la doi 
alegători. Poporul â început a arunca cu 
pietri și tină, încât o trebuit să intreviDă 
miliția.

In Tyrnau s’a făcut presiune estra-or- 
dinară asupra alegătorilor partidei poporale. ■ 
Mulțl dintre ei nici n’au fost admiși la 
vota re.

In Kjsuc-Neustadt a fost atât de mare 
terorismul partidului poporal, înoât preșe
dintele a suspendat alegerea, oare se va 
face din nou în luna viitdre.

In Gădâllă alegătorii guvernamentali 
au fost întimpinatl ou o Dldiă de pietri.

In Aranyos-Marot a fost detinut oapelanul 
Benedioty la ordinul fișDanului. pe motiv, 
că ar fi agitat contra unei oonfesiunl.

In Hajdu-Bâsbrmeny alegătorii guver
namentali au omorît pe un partisan de 

i al lor.
In Dunapataj s’au întâmplat oiocnirl 

sîngerose între alegători si husari.
In Balassagyarmat partidul guverna

mental a lucrat cu o presiune grozavă. 
Fișpanul a oondus între baionete 300 de 
alegători la Balassagyarmat și i-a ținut 
aoolo închiși, ca se nu potă nimeni comu
nica cu ei. afară de candidatul guverna
mental. Ferestrile dela oasele Jidanilor au 
fost în cea mai mare parte sparte.

In Trencin-Baan a erupt foc ohiar 
când deourgeau votările, și guvernamentalii 
invinuesc pe aderenții partidului poporal, 
oă aoeștia ar fi aprins oomuna.

In Moravița si în Niregyhaza au că4ut 
viotimă mai multe vieți de omeni.

Din comuna Husmuzeu ni-se scrie:
„Alegătorii din comuna Husmuzeu, cu 

ocasiunea alegerei de deputat în Iolod, s’au 
purtat românesce și au stat departe de 
uneltirile străine; totuși s’au aflat și la noi 
oâte-va uscături, cari au participat, si pe 
oarl vă rugăm să-i dațl publioității ca să-i 
ounoscă lumea. Aoeștia au fost: Gîrdă Con- 
drate, un bețiv care nici nu are dreptul de 
alegător ne oare la noi nimeni nu-1 bagă 
în sâmă; ALihailă Alexă, oare având o avere 
frumdsă, totă a beut’o la Jidovi și acum nu 
are nici mâță pe vatră, a ajuns aprope la 
cerșit; Mihailă Cosma, nesățiosul, un om, 
ce nu se află sătul numai când se hrănesoe 
dela altul; are în comună nemuri cinstite, 
oărora li-e rușine de fapta oo a făcut’o. 
Apoi a fost tras dupu ei și Mihailă Vasi- 
lică, om plin de datorii și sărac. Fiă-le ru
șine !

Ceilalți alegători din comună, omeni 
cinstiți și cu stare, n’au iăcomit la tocana 
ungurescă. R.

ECO]ffCa£CA.

Animale folositor© grădinăritului și 
plugăritului.

Un plugar harnic trebue sS cu- 
noscă nu numai natura și însușirile 
animalelor sale de casă, pe cari le 
ține pentru lucrul, hrana și îmbră-

Oia pe semne se trăsese într’o pădure mare, 
unde a născut nu un mei, ca celelalte oi, 
ci un copil ca toți copiii din lume.

Fiiul-oii orescea crescea într’o di mai 
mult decât ceilalți copii într’o lună, și în- 
tr’un an mai mult ca alții în două-decl. 
După un an de dile dela nascerea sa dise 
tiiul oii cătră mamă-sa:

- — Alelei, mămulica mea! mi-s’a fă
cut dor de lume! Lasă-mă să mă duc și 
eu între omeni, căci mă topesc de dorul 
lor într’acâstă singurătate!

— Nu te pot lăsa puiul mamei, căci 
tu pănă acuma încă ești prea tinăr și prea 
crud. Mai rămâi înc’un an de te întăresce 
și mai bine, căci numai când vei pute 
smulge cu mâna ta din pământ uh copac 
d’aceia mari din pădure și-l vei împlânta 
ârășl în pământ cu vârful în jos, numai 
atunol te las să te duci...

Fiiul-oii și-a cercat puterea la un co- 
paciu, der de unde era să-l potă mișca dela 
rădăcină. El a mai rămas lângă mamă-sa 
încă un an și în timpul acesta s’a făcut un 
voinic mândru de-țl era mai mare dragul 
de el. Acum s’a dus ârășl la copaciul de 
dinainte, ca să-și cerce puterile, și când 

pune mânile pe el îl smulge din pământ 
ca pe un fir de ârbă, și-l împlântă cu vâr
ful în jos. Oia, când îi vede puterea îi diof:

— Acum, dragul mamei, te poți duce 
de lângă mine; der tot să mai stai câte-va 
dile pănă te va slobodi și Dumnedeu!

Fiiul a mai rămas câte-va (file și în
tr’o dimineță se pomenesce îmbrăcat de sus 
și pănă jos cu nisce haine frumose și peste 
mijloc încins c’un paloș minunat; pe semne 
îl dăruise Dumnezeu cu aceste lucruri. El 
se pregătesce de plecare și la despărțire îi 
întinde mame-sii năframa din busunar 4i- 
cându-i:

— Ia mamă batista mea și te uită în 
fiă-care (fi la ea, și când îi vedâ-o plină 
de sânge se scii, că eu sunt mort. Să vii 
și să mă învieri, căci tu ai trei vieți în 
tine.

Fiiul-oii s’a dus, și cum trecea prin 
păduri s’a socotit să-și facă un băț de drum, 
der căutând n’a aflat nici un lemn drept, 
căci tote lemnele erau care de care mai 
strîmbe. Tot umblând el și tot căutând de 
într’un târcliu d’un om mare și voinic, care 
apuca cu mâna lemnele cele drepte și le 
strâmba. Era Strâmbă-Lemne acesta. Fiiul- 
oii îi cfice:

— Da bine, măi omule, pentru ce 
strîmbl tu lemnele cele drepte? uite eu de 
aefi dragă dimineță caut un lemn drept, 
ca să-mi fac și eu un băț de drum și nu 
aflu nici barem unul. Te opresce de a le 
mai strâmba, că de unde nu, ai să mănânci 
o trântâlă cum n’ai mai mâncat nicl-odată!

— Eu trentelă dela tine? că doră tu 
n’ai fi Fiiul-oii, căci eu numai de acela 
mă tem.

— Ba chiar el este; alegeți: seu în 
paloșe să ne tăiem, seu în luptă dreptă să 
ne luptăm.

— Ba în luptă drâptă, căci e de 
Dumnedeu lăsată.

Ei se prind la luptă și se ținea și 
unul și altul pănă ce Fiiul-oii îl împlântă 
pe Strâmbă-Lemne pănă la ghenunchl în 
pământ. Strâmbă-Lemne încă îl împlântă 
pe Fiiul-oii pănă la brâu în pământ. Atunci 
se aruncă odată Fiiul-oii și când mi-1 as- 
vârle pe Strâmbă-Lemne de pământ, îl 
afundă cu totul în pământ de numai capul 
’i-a mai rămas afară. Acum pune mâna pe 
paloș și vre să-i taie capul. Strâmbă-Lemne 
îl rogă pe Fiiul-oii să-1 ierte, că se va 
prinde cu el frate de cruce și-l va urma 
ori unde-1 va duce. Fiiul-oii îl iertă și se 

prind frați de cruce pe paloșe. De aici 
plecă amândoi și se duc, ca să âsă în lar
gul lumei. Ei merg pănă sâra fără d’a da 
de vr’un sat său oraș și rămân peste nopte 
în pădure. Dimineță după ce se scolă, se 
duc pănă la o vale, ce curgea dintre munți, 
ca să se spele, der nu pot căci apa era 
tare turbure. Pentru ce va fi curgând apa 
așa de turbure? — îșl diceau ei — căci 
de plouat n’a plouat de atâtea dile și și 
acum timpul e de tot frumos. — Haid’ — 
dice Fiiul-oii — să mergem sus între munți, 
căci trebue să fiă cine-va acolo, care tur
bură apa!

Ei se duc și în adevăr acolo dau d’un 
om, care prindea cu mâna stâncile și le 
isbia una într’alta pănă le sfărîma, apoi le 
arunca în vale. Asta era Sfărîmă-Pâtră.

— Ce faci aici omule? îl întrebă 
Fiiul-oii.

— Tu nu vedl ce fac?
Te rog să nu mai turburi apa, ca 

să ne spălăm în apă limpede, căci de nu 
n’o păți astădl bine cu mine!

— Cu tine să n’o pat bine? Că doră 
n’ai fi tu Fiiul-oii?

— Ba chiar el este; și ce vrei?
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cămintea sa, ci și pe acelea, cari 
trăind în apropierea lui: prin gră
dină și câmp, îi sunt folositâre seu 
păgubitdre, după cum adecă e și na
tura lor bună seu rea. Ast-fel de ani
male sunt:

1. Sobolul (cârtița), spaima gră
dinarilor, care pentru moșinbiele, ce 
le face prin grădini este pândit, prins 
și omorît îndată ce se pote. Despre 
sobol se poveatesce în popor, că el 
s’ar trage din fiul unui proprietar, 
pe care acesta Par fi îngropat de 
viiu în păment, ca cu ocasiunea unui 
proces, să mărturisâscă strîmb pen
tru un păment în contra adversaru
lui seu, și pe care apoi Dumnezeu 
Tar fi osândit, ca în veci să umble 
tot pe sub păment.

Sobolul deși face 6re-care stri
căciuni grădinilor și câmpurilor prin 
moșinbele de păment, ce le scote la 
suprafață, der cari în cele din urmă 
să pot erăși risipi fără a ave o da
ună așa mare, totuși folosul ce el 
îl aduce în grădini și câmpuri prin 
sterpirea insectelor (găngelor) și a 
vermilor (larvelor) acestora, este atât 
de mare, încât în aaămenare cu stri
căciunea, ce el o face, acesta apare 
forte neînsemnată. Etă cum se es- 
primă un grădinar din țera nem- 
■țescă despre sobol:

„Larvele (vermii) gândacilor de 
MaiO (cărăbușilor) îmi nimiciră ră
dăcinile la patru hectare (cam șepte 
.jugăre catastrale) de napi (sfecle) de 
zahar, așa că a trebuit să le semen 
în trei rendurî? Sobolii cășunară și 
ei stricăciune prin scăterea fragede
lor rădăcini, cari apoi s’au dogorit 
de s6re. Vecinii mei încetară de-a 
■se mai trudi îndeșert și au semănat 
locurile cu alt-ceva; eu însă am fă
cut o cercare. Am cumpărat 20 so
boli vii, pe cari i-am slobozit pe 
câmpul molipsit. Tătă lumea a rîs 
și me ținea de nebun. Văcjend, că 
nu se mai ivesc moșinăie nouă, a 
treia c|i m’am dus și am arat de nou 
sămenând a patra-6ră sfecle, cari 
.apoi au răsărit forte bine și au dat 
răde îmbelșugate, una fiind-că lar
vele (vermii) periserâ, alta fiind-că 
în lipsa de nutremănt sobolii cum- 

xrați căutară un nou câmp. De aci 
încolo am aplicat regulat sobolii ca 
■vânători subpămenteni. Am îndelet
nicit cu prinderea lor pe doi lucră
tori dibaci. Sobolii mei pribegesc an 
de an din arături pe fenațe, apoi în 
grădini și erăși pe câmp. In acest 
ținut nu se află astădi om, care s’ar 
încumeta a ucide soboli și pe sema 
cultivatorilor mai mari de sfecle se 
cumpără, prin publicarea în <jiare 
număroși soboli vii, cari se aplică 

la prinderea vermilor în ajunul se
mănatului de sfecle. Așa deră eco
nomii ar trebui se înceteze de-a vena 
și ucide pe tovarășii lor subpămen
teni, cari sunt sobolii11.

2. Ariciul este asemenea un ani
mal forte folositor grădinarilor și 
economilor; el tâtă dlua stă ascuns 
pe sub garduri seu prin tufișuri și 
numai după ce însereză ese la vâ
nat, care constă din șorecl, brâșce, 
insecte, melci, năpârci (vipere) și a.

Ariciul petrece ierna ascuns în- 
tr’un culcuș făcut din frunzele arbo
rilor, iârbă și mușchi, de unde încă 
ese nâptea și face vânat; el are tru
pul acoperit cu ghimpi aspri, er ca
pul și botul lui sâmănă cu ale por
cului. Fiind atăcat, el se adună și 
se face ghem, tot așa face și la prin
derea viperelor, apucându-le de câdă 
și mâncându-le pănă la cap. Despre 
el s’a constatat, că pâte suporta ve
ninul cel mai mult, de aceea nici 
viperele, nici gângele de turbare și 
nici gândacii de frasin, cari sunt 
forte veninoși, lui nu-i pot face nici 
o stricăciune; el se mai nutresce și 
cu pome. In asemenea cașuri se duce 
sub pomi, se trăvălesce de mai multe- 
orl pe porne și așa încărcat să duce 
la culcușul său, unde frecându-se de 
păreții aceluia, tdte cad jos de pe el.

Unii economi s'au dedat a prinde 
arici, pe cari apoi îi duc prin șo- 
pronele, pivnițele și podurile pline 
de șdreci, pe cari apoi îi și pustieBC 
în timpul cel mai scurt. De aceea 
ar face fdrte bine și plugarii noștri, 
când nu l’ar mai alunga de prin 
câmpuri și grădini, căci, după cum 
am văcțut, și el este un animal fo
lositor și un bun prietin al econo
mului.

3. Liliacul încă este un animal 
folositor economului; el tdtă c|iua 
stă atârnat prin turnurile și podu
rile bisericilor și numai după ce în
sereză ese la vânat, care constă din 
tot felul de fluturi de ndpte, insecte 
și alte lighidne, pe cari le prinde în 
sborul său lin. Despre el se crede 
în popor, că ar fi făcut din șdrecii, 
cari mănâncă prescură neslujită și 
de aceea s’ar ține mai cu semă în 
turnurile și podurile bisericilor.

Sunt mai multe feluri de lilieci: 
unii, cari trăese la sate; alții, cari 
trăese prin păduri și prin rîpi și alții, 
cari trăese în apropierea apelor; toți 
aceștia să nutresc cu fluturi de ndpte 
și alte insecte; de aceea nu trebue 
omorîți, ci cruțați, căci, după cum 
am vădut, și ei sunt de folos eco
nomului.

4. ^evăstllica este asemenea un 
animal folositor, care prin iuțâla și 

agerimea sa prinde și pe cei mai 
îndrăsneți șdreci și cloțani, apoi in
secte și vermi, cari să țin ascunși 
prin petrii și lemne, pe unde îșl face 
și ea culcușul său. Unii economi cred, 
că nevăstuica face numai rău prin 
aceea, că mușcă animalele domes
tice, pe când s’a adeverit, că ea este 
unul dintre cele mai nevinovate ani
male.

5. Rândunelele sunt recunoscute 
de tâtă lumea, că nici o stricăciune 
nu fac, ci numai bine, prin sterpirea 
mulțimei nenumărate de musce și 
alte insecte, pe cari le prind în sbo
rul lor lin și repede.

Rândunelele prind și mănâncă 
pe fiă-care di mii ȘÎ miliâne de musce, 
insecte și alte lighidne, cari altfel 
așa s’ar înmulți, încât ar sta să ne 
mănânce de vii, nu numai pe noi, 
ci și pe unele din animalele do
mestice.

’6. Barzele sunt asemenea nisce 
pasări folositâre, căci nu se nutresc, 
decât cu șdreci, brdșce și șerpi de 
cei veninoși.

7. Buhele (bufnițele) încă sunt 
pasări folositâre, cari peste 4* 0fau 
ascunse și numai după ce însereză 
încep a umbla peste câmpuri și gră
dini. de pe unde prind tot felul de 
fluturi de ndpte, insecte și șdreci, 
pe cari parte îi mănâncă îndată, 
parte îi aduc în cuiburi la puii lor. 
S’a adeverit, că o singură buhă pote 
prinde și mânca într’o singură ndpte 
pănă la 20 șdreci și peste 600 de 
insecte.

(Va urma).
I. Georgescu.

Din traista cu minciunile.

isteț«■
(Snovă).

într’un cătun de alăturea unui sat lo
cuia un gospodar, care avea o fată atât de 
isteță și atât de păcălice, încât ’i se dusese 
vestea în tote părțile. Din pricina acesta 
flăcăii de însurat nu se învoiau s’o pețâscă 
și când le pomenea cineva de ea, fugiau 
mâncând păment.

Odată se vorbesc trei flăcăi, — scii 
tot de ceia mai buni de clanță, ca să mergă 
la fata acâsta, când vor afla că e numai 
singură acasă și s’o ia colea peste picior, 
cum se vor pricepe ei mai bine. Nu trecură 
multe dile și sosindu-le soirea, că fata e 
numai singură acasă, flăcăii nu pierd vre
mea și se și duc tustrei la fată. Ei în ade
văr o aflară numai singură singurică.

Bună diua fată mare! ’i dise unul 
dintre ei.

— Bună se vă fiă inima, flăcăilor ! le 
răspunse fata.

Ce? numai singură ești acasă?
— Numai singură acuma.
Unde este tată-tău?
— Tata e dus în pădure s’aducă verdi 

pe uscate^
Când vine acasă?
— De va ocoli, va veni curând; der 

de va veni de-ax dreptul, va ajunge târdiu 
acasă.

— Der mamă-ta unde e dusă?
— Mama e dusă în vecini să cocă 

pânea mâncată.
— Apoi bunică-ta unde e?
— Bunica e dusă în sat să-șl plângă 

iniprumutele.
— D’apoi frate-tău unde-i?
— Frate-meu s’a dus la târg cu ju

guri vendute.
Flăcăii îșl înholbau ochii unii la alții 

și-și dedeau din umeri, căci nici unul nu 
înțeleseră nimica din tote răspunsurile fe
tei. Ei lăsând rușinea la o parte au rugat’o 
ca să le tălmăcescă răspunsurile ce li le 
dase la întrebările puse. Fata a început a 
rîde de ei tot cu hohote, dicându-le: Of, 
cât de proști mai sunteți voi, cât vă țineți 
de iscusiți. Și decă sunteți atât de budu- 
lanl la cap, ascultați să vi-le tălmăcesc: 
Tata e dus în pădure cu carul, care e fă
cut din lemne uscate, să aducă pe el lemne 
verdi. De va ocoli, venind pe drum, are să 
sosescă curend, er de va da de-a dreptul 
peste șanțuri și rozdre, are să zăbovescă 
mult, oăci se va poticni.

— Der de mamă-ta, bunică-ta și fra
te-tău ce ni-a spus? întrebară flăcăii.

— Mama ceruse mai multe pânl îm
prumut, pe când n’avea pâne coptă; și 
acum e dusă la cuptor să cocă pânile ca 
să le potă înapoia la aceia, dela cari le-a 
cerut. Bunica e dusă la un mort să-l plângă 
căci mâne-poimâne o să-i vină și ei rândul 
s’o plângă alții; âr frate-meu, ca om meș
ter de juguri, e dus la târg cu nisce ju
guri, ce le vându-se încă înainte de a fi 
gata. La târg are să-i întâlnâscă pe toți 
omenii aceia, ca să le dea jugurile.

Flăcăii, după ce au înghițit gălușca, 
es prin curte de se sfătuesc, cu ce ar pute 
și ei păcăli pe fată. Ei se înțeleg, ca să-i 
ceră de mâncare și ce le va pune înainte 
să svinte tot ca astfel, când vor sosi de pe 
drum ai casei rupțl de fâme, să le dea de 
mâncare, le trântesce iute o mămăligă caldă 
și le pune și un oloiu mare cu zară (lapte 
bătut) dinainte. Flăcăii se apucă de mân
care și mănâncă și mănâncă pănă svântă 
și mămăliga și laptele din olă.

— Vai, că flămencjl am mai fost, fată 
mare, că n’am mai lăsat nimica în olă!

— Bine ați făcut, le răspunse ea, 
căci eu și așa era să arunc tot laptele în 
albia porcilor din pricină, că se înecase în 
olă vr’o trei șdreci....

D. D.

— Vreu să ne luptăm, ca să cercăm 
(puterile.

— Alegeți, ce fel de luptă: ori în 
paloșe să ne tăiem, ori în luptă dreptă să 
ne luptăm !

— Ba în luptă drâptă, că e dela 
Dumnedeu lăsată.

Ei se iau la luptă și se sucesc și se 
răsucesc pănă oe Sfărîmă-Pâtră mi-1 trân
tesce odată de păment pe Fiiul-oii de-1 
afundă pănă la brâu în păment. Atunci se 
înfierbântă Fiiul-oii și aruncându-se în sus 
mi-1 prinde pe Sfărîmă-Petră și unde nu 
mi ți-1 trântesce odată încât era gata să se 
tot ducă pănă ’n fundul pământului, dâcă 
nu-1 prindea de cap.

Ei acum s’au împăcat și s’au prins 
tustrei frați de cruce, cunoscându-1 pe 
Fiiul-oii de cel mai mare între ei. De aici 
;au plecat cu toții și s’au dus pân’ ce-au 
dat într’un câmp pustiu. Tot umblând ei 
prin acest câmp întins dau d'o casă fru- 
mosă, în care se vedeau trei fete ca trei 
flori. Cine să fiă aceste fete ? îșl 4i°eau eh 
Și cine să îngrijâscă de ele, căci altă ființă 
nu se mai vede p’acolea ? Haideți să pă- 
dim și de-om afla pe cine-va venind la ele 
să-l isgonim, ca să ne rămână nouă fetele.

— Tă pă(|im! cliceau toți.
— Atunci să rămâneți voi amândoi 

la pândă în astă nopte, le dice Fiiul-oii, 
căci eu sunt tare obosit. Eu mă dau colea 
la odihnă și voi, cum îți simți pe cine-va 
să dațl năvală asupra lor și după ce veți 
vede, că nu isbutițl, mă strigați și pe mine, 
ca să punem mâna pe ei.

Ștrâmbă-Lemne și cu Sfărîmă-Pâtră 
rămân de padă și stau cât stau, der fiin- 
du-le frică se ascund într’un unghiu, unde 
dorm pănă dimineța. Ei după ce se scâlă 
se duc la Fiiul-oii de-i spun, că n’au simsit 
nimica.

— Cum se pote să nu simțiți pe ni
menea? Deseră mă voiu pune eu la pândă 
și vă voiu arăta, că eu tot am să aflu și 
fără voi!

Când se făcu nopte, Fiiul-oii se stră- 
coră în casă și se sue în pod. Nu stă mult 
și aude nisce tropote la ușe.

— Cine e acolo ?
— Noi smeii.
— Pe cine căutațl voi aici?
— Și cine are să ne întrebe?
— Eu, Fiiul-oii.
Smeii, când au au4it de Fiiul-oii, n’au 

îndrăsnit să între în casă, ci s’au dus mân

când pământ, dicându-i: Să te țîi pe mâne 
la luptă cu noi, Fiiul-oii, căci vom veni 
cu atâția smei, câtă fruntjă și ierbă, d’om 
umple câmpul ăsta cât este de mare!

Fiiul-oii, după ce i-a alungat pe smei 
s’a dus de li-a spus tovarășilor lui, că pe 
a doua 4* să fi& gata de luptă cu smeii, 
căci vor veni atâția smei, câtă fru4ă și 
ierbă; apoi îl întrebă pe Strâmbă-Lemne:

— Tu cât poți ține la luptă, frate 
Strâmbă-Lemne ?

— Eu pot ține pănă voiu înota prin 
sânge pănă la brâu.

— Der tu frate, Sfărîmă-Petră, cât 
poți ținâ?

— Eu pot ține pân’ mi-o ajunge sân
gele pănă subsuori.

— Și eu pot ține și atunci când mi-o 
trece sângele peste cap, numai paloșul să-l 
pot ridica cu mâna afară, — le spune 
Fiiul-oii.

Ei se pregătesc de luptă și colea pe 
la răsăritul sorelui iată smeii, încât' îm
pinseră tot câmpul. Lupta se începe și cești 
trei tovarăși pănă la ame4l mi-i taie frumos 
pe toți smeii afară de cei trei căpitani, 
cari scapă cu fuga.

In urma acestora Fiiul-oii întră în 
casă dimpreună cu cei doi tovarăși ai lui. 
Fetele erau tare vesele, că le-au mântuit 
de smei. Ele erau trei fete de împărat ră
pite de smei. Ei se învoesc cu ele și-și 
alege fiă-care câte una. Fiiul-oii și-o alege 
pe cea mai frumosă, cu gândul, că smeii 
nu se vor mai întdree îndărăt. Der se în
șelară, căci cei trei smei au venit și ’n cea
laltă 4i cu atâta pujdină de smei, încât n’a 
mai rămas nici unul în lume și începu din 
nou lupta. Fiiul-oii se repede între ei cu 
soții lui și-i taie pe toți pănă ’ntrunul. Pe 
cei trei nici d’astă-dată n’au putut pune 
mână. Smeii se sfătuesc., ca cu orl-ce preț 
să-l omore pe Fiiul-oii dimpreună cu to
varășii lui și fiind-că cu lupta n’au putut 
s’au cugetat la plănuirea unei înșelăciuni. 
Ei se reîntorc peste nâpte și întră în casă. 
Aici îi află pe tustrei dormind morțl de 
obosâlă și le retâză capetele. Smeii de temă, 
ca să nu mai aibă și cu alții de lucru, îșl 
iau fetele și trec cu ele pe celalalt teren 
de desubtul pământului.

II.

Oia se uită la batistă și vădendu-o 
plină de sânge 4ice:
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Creștinii din Siria»»

Sorta creștinilor din Siria e forte 
tristă, după cum scrie un preot de acolo. 
Aprope de doi ani nu au mai avut seceriș. 
Și decă sâmănă, nu pot secera din causa 
Turcilor și a Curzilor, cari le aprind satele, 
le răpesc femeile, averea, er pe bărbați 
unde pot îi omoră. Suferă creștinii mai ales 
din causa religiunei lor.

Religiunea și-au primit’o probabil dela 
apostolul Toma. Serviciul divin e aprope 
analog cu cel calvin. Cuminecătura o iau 
sub forma vinului și a pânei. Au un pa
triarch, Mars Simion, care petrece ca fu
gar pe pămentul persian, în orașul Sipur- 
gan. Sub supremația acestuia stau mai 
mulțl episcopi și sub a acestora mai mulțl 
preoți.

Creștinii sirieni sunt omeni simpli și 
pacînicl. Trăesc din munca câmpului. Ei 
lucrâză și pământurile turcești 6r din pro
ducte două părți sunt ale proprietarului și 
a treia a lucrătorului. Lor nu este permis 
să cumpere moșii. Pămentul îl ară cu plu
guri de lemn și de multe ori prind la un 
plug câte opt bivoli, ca să potă sparge pă
mântul, care de arșița sorelui să întărește 
ca pietra.

Casele le clădesc din piâtră. Acope
rișul caselor e plan prin găurile din aco
periș întră lumina dilei. Se nutresc în deo
sebi cu plante. îmbrăcămintea diferă, după 
starea materială. Bărbații mai săraci portă 
haine largi peste mijloc încinse cu un brâu 
de piele. Cei mai avuțl au și alte haine 
pe trup. De regulă portă două haine pe ei; 
una, cea de desupt să numesce „guda“, er 
cea de-asupra, ceva mai lungă, „gemahu. 
In pi ci ore au ghete roșii seu galbine, nu
mite „sole“. Femeile portă o haină lungă 
pănă la pământ, făcută din o singură bu
cată de stofă, er la mijloc au și ele, ca 
bărbații, un brâu de piele. Haina se chiamă 
„oima“.

*

Esposîție de șârecî.

După esposițiile de măgari, de câni, 
de pisici, etă și esposițiunea de șdrecl. Nu 
de șorecl obiclnuițl rodătorl, cari fac spaima 
gospodinelor, der nisce șorecl drăguți de 
amatori.

Faptul se petrece în Englitera, țeră 
clasică a cultivărei dobitocelor. La palatul 
de Cristal s’a constituit o societate „Mouse 
Club“, societate pentru îmbunătățirea sorții 
șorecilor, care are vre-o sută de membrii, 
posedă statute, și pote chiar și un cjiar 
special.

In Palat, sunt o mulțime de varietăți 
de șorecl forte frumoși, care să domesti
cesc. Șdrecilljîmblândițl sunt forte drăguți. 
Blâncjl, familiari, atașați de cei ce îi îngri-

jesc apoi întreținerea lor nu costă multe 
parale, și succesul reproducerei e sigur. 
Cât despre varietăți sunt de mai multe 
feluri.

Unii sunt de o singură colore, alții cu 
pete colorate pe câmp deschis. Colorea 
albă de tot e destul de comună, cei albi 
sunt și mai familiari; aceștia să dresâză 
mai ușor și ajung mai iute la demnitatea 
de șdrecl savanțl; mai cu sâmă servesc ca 
basă de creștere, ca să se obțiă varietăți 
cu pete închise, pe câmp alb, care sunt 
mult mai căutate. Printre aceștia sunt unii 
cari peste tot îs castanii, numai cu o sgardă 
albă de gât, alții au capul alb cu o pată 
castanie împrejurul ochilor, ceilalți sunt 
peste tot cu pete negre. Alții sunt negri 
cu pete colorate.

Varietatea cea mai rară și cea mai 
căutată e roșie cu reflecte aurii, dâr asta 
nu să obține de cât prin mijlocul unor în- 
crucișăturl forte complicate. Acum amatorii 
caută o varietate negră și roșiă ca para 
focului.

Oâlern.o.arixl septezxxaixel.
OCTOMVRE. are 31 <Jile. BRUMAREL.

Dilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Durii. 20 S. m. Artemiu 1 Nov. Toți Sf.
Luni 21 C. păr. Uarion 2 Amint. morțil.
Marți 22 S. păr. Aver. ep. 3 Hubert
Mer. 23 j-Ap. Iac.fr. Dlui 4 Carol Borom.
Joi 24 S. m. Areta 5 Emeric
Vin. 25 S. m. Marcian 6 Leonard
Sâni. 26 ț Sf. Il art. Dnm. 7 Engelbert

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Din 30 Octomvre st. n. 1896.

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
Grâu mijlociu . . 5 50
Grâu mai slab . . 5 30
Grâu mesteoat . . 3 50
Săcară frumdsă . 3 80
Sănarft mijlociă . . 3 50
Orz frumos . . 3 40
Orz mijlociu . . . 3 20

Jî Ovăs frumos . 2 60
15 Ovăs mijlociu — —
J, Cucuruz .... 3 30
} J Mălaiu.................... 4 —

Mazăre.................... 5 30
Linte . . . • . 11 50

n Fasole................... 9 30
H Sămânță de in . , 8 —
H Sămânță de oânepă . 5 —
î, Cartofi.................... — 75

Măz^riohe .... —
1 kllă Carne de vită . . — 45

II Carne de porc . — 50
M Carne de berbece . . — 28

100 kil. Său de vită prospăt 21 ■ -
Său de vită topit 32 —

Bursa de BuouresoT
din 27 Octomvre n. 1896.

S C O MP TUR î:

"V aleii D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1876 5°/o apt.- oct. îoo.';,
B.enta amortisabilă .... 5% H II 99.-

„ „ (Impr. 1892 . . , 57o lan,-iul. 100.—
„ „ din 1893 5’7» 100.—
•„ „ 1894 int. 6 mii. &°/o Apr.-Oct. 95 7,
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. laii.-lnlie 87
„ „ (Impr. de 50 mii. 4'7» îl îî 87.’/,
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4°/» n H «7.7»
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4% îî n 87.’/,
„ „ /Im. de 120 iul. 1894 4'7„ 87'/,
„ „ (Im. de90rril. 1896 4% 87.’/,

Oblig, de Stat (Uonv. rurale,). 67o Mai-Nov. 103 ’/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 291.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5u/° lan.—lai. 95 ’/,

„ „ ,. din 1884 57a Mal-Nov.
„ „ „ din 1888 57o lun-Dec. —.—

„ din 1890 &7» Mai-Nov. 96 ’/.,
Scrisuri fonciare rurale . . . 57» lan.-luliB 93 7,

„ „ urbane BucurescI 67» 11 îl

» jj n » 5'7» n n 89 ’/B
» Iași . . fi7o » » 83.’/,

Oblig, doc. de basalt artificial 67»
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v --.—
Banca Națion, uit. div. 86.— 500 într. v. 1750.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 227—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 439.’/,
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 î> f! 461.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 300 - -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 210.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei li'O 110—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

„ , „ „2 em. u. d. 0 —,—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei iOV — •—
„Bistrița1' soc. p. f. hârtii 30 ItkiO
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

20 •1 m 600—
20.10

Cursul losurîlur private

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 2°/o
Avansuri pe efecte 67» Petersburg . . 4‘/27oCasa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 57»
Londra .... 37» Belgia .... 37»
V iena..................... 4. Elveția .... 4’/,

din 27 Octomvre 1896
Gump. vinda.

Basilica 6 90 7.10
Credit . , , , 197— 198 25
Clary 40 11. m. c. 57.— 58 —
Navig. pe Dunăre , 140.— 143—
Insbruck . 27 — 28—
Krakau 27.50 28.25
Laibach .... 22.75 28.50
Buda .... 58— 59.—
Paldy .... 57.75 58.75
Crucea roșie austr. 17 60 la.60

dto ung. . 10— 10.50
dto itaJ. 11.50 12—

Rudolf 22 — 24—
Salm .... 70.— 71—
Salzburg .... 26— 27—
St. Genois 71.25 72—
Stanislau . 43.— 45—
Trieitine 4’/.,0/,. 100 m. c. 145— 150—

dto 4°/„ 50 69 — 73—
Waldstein 60.— 62.—
Serbescl 3°/0 31.25 35.75

dto de 10 franci --.— —{—
Banca h. ung. 4°/0 121 30 122.30

CasirsuS Sa bursa tfe Viena.
Din 30 Octomvre 1896.

Retita ung. de aur 4% .... 121.65
Re-ita de oordne ung. 4% ■ , • < 99.15
Empr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 128.-
impr. căii, fer, ung. în argint 4y2°/o 100.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. -
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.15
Bonuri rurale oroate-siavone. . . 97.30
Imprum. ung. ou premii .... 155.—

LosurI pentru reg. Tisei și Segedin.
Renta de hârtie austr. . .
Renta de argint austr. . .
Renta de aur austr. . . ,
LosurI din 1860 
Rente de corbne austr. 4% 
Note italiene....................

o
137.5
101.10
101.0»
122.—
144 -
101.15
44.40

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 27 Octomvre n. 1896.

Cursul

S 6 m l n ț e * «
5

Prețul pei-
100 ohilog?.

dela | până

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

81
81
81
81
81
81

7.95

R05
8 —
8.05

8.—

810
8.05
815

Sominto vechi 
ori nouă coiul

si <3 ® o 5 5 rt
O

Prețnl pes
100 ohllgr.

dola pană

Săcară
Orz
Orz 
Orz
Oves
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
alta soin

n
n

70-72 
o‘0—62
62.64
64.66
89.41

75
76

6.20
4.—
5 10
6.b0
5.45

6.75
4 30
5.90
8—
6.-

Soiulfroduotudiv.
dola pânu

Sem. de tril. Luț.ernă ungur, 
transilvană 
bănățbnă 
roșia 
rafinat duplu

Q 
a
fabC o 
3 
o
o o

r- 

.*->•■ 
It

CU

I)
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
)>

Său
Prune

n
Lictar

»
Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirt

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia iu 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbiuă strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe do spirt

bați 
saci

44 - 48 —
—.— —. -

—._ -.—
88.- 42 —

,—
— —. —

57,— 57.50
— — —.—
51.— 52. -
57.— 58.-
—.— —.—
13.75 14.25
13.75 14.26
17 25 17.75
15.50 15.75

—.—
—.—
— —.—

—

Proprietar: Or, Aurea Kltarsșiaww.
Redactor responsabil ©regjoriu SfflaBearî.'

Strămutare de local
Aducem la cunosciința ono^> 

tului public, că vechiul nostru co- 
merciu de bumbăcării și alte mărfurî, 
fundat în 1846, l’am străsnutat 
din Tergul Inului, unde a fost 
pănă acum, BEI Tei’g’IlS botelor 
Rfr. sub localul Filialei „Al
binei.

Brașov, Octomvre 1896.

I. TECLU și FIU.

V

— Alelei, sărăcuța de mine ! Fiiuțul 
meu e mort; trebue să mă duc, ca să-l 
înviez!

Ea, clicend acestea, s’a dat peste cap 
și s’a făcut o pasăre mică și nebăgată în 
sâmă, care a sburat d’adreptul la acele oase 

.unde îșl află fiiuțul mort lângă ceilalți to
varăși ai lui. Ea îi unge rana c’o nuia de 
sânger și cu alta de înger și-l învieză. 
Fiiul-oii după ce învieză îi dice mamei-sale :

— Bine c’ai venit mamă, de m’ai în
viat, că de nu veneai, aici îmi putrecleau 
osele.

Te rog acuma mamă să-mi învrecll și 
tovarășii!

— Nu pot dragul mamei, căci numai 
două vieți mai am și îndată ce ’i-oiu învia 

. și pe ei eu sunt mortă.
— Chiar de-i și muri, tot să-i înviedl, 

căci fără ei și eu sunt perdut.
Oia, ca să nu-1 supere pe fiiul, ’i-a 

înviat soții apoi îndată după aceea a mu
rit și ea. Fiiul-oii a îngropat’o cu mare 
cinste, apoi a plecat dimpreună cu soții 
lui tot pe urma smeilor, ca să le afle dru
mul pe sub pământ. Ei să duc ce să duc 
prin pădure și etă colea la polele unui 
munte o gaură adâncă, ce răspundea pănă 
în fundul pământului. Ei să învoesc ca să-i 

urmărăscă pe smei chiar și pe terenul lor 
și să smulgă fetele răpite din ghiarele lor. 
Lor spre scopul acesta le trebuia o funiă 
lungă, căci gaura mergea de-a dreptul în 
jos. Ei ce-au făcut, ce n’au făcut, destul 
că și-au pregătit o funiă lungă, care s’a- 
jungă pănă la fundul gropii.

Fiind totul pregătit pentru scoborîrea 
pe terenul celalalt îl legă mai întâi pe 
Strâmbă-Lemne de funie și-l slobode în 
jos. Strâmbă-Lemne merge pănă la un loc 
der înfricoșindu-să începe a smuci de funie 
ca să-1 tragă afară. Ei l’au scos și în locul 
lui l’a trimis pe Sfărâmă-Pâtră. Acesta încă 
s’a dus pănă la un loc și iată-1 că și el 
vine înapoi. Atunci le dice Fiiul oii:

— Mă miram să-mi faceți și voi vr’o 
ispravă, tândalelor!

— Țineți de funiă să mă cobor eu. 
Voi să nu vă depărtați de aci pănă nu vă 
voifi da semnul, ca să mă scotețl afară!

Fiul oii să aședă pe legănul funiei și 
să duce în jos pănă ’n fundul gropii unde 
dă d’o ușe mare de fer. Deschide ușa și 
ese într’un câmp întins. Tot umblând el 
prin acest câmp vede lucind o casă de 
aramă. Să duce acolo și când întră în casă 
află pe fata, ce și-o alesese Strâmbă-Lemne 
că era numai singură și pregătea.de mâncare.

— Ce? tu ești numai singură sin
gurică?

— Numai singură acuma.
— Unde sunt celelalte surori ale tale?
— Sunt mai înainte ceva; una locu- 

esce într’o casă de argint și alta într’o casă 
de aur.

— Și unde-țl este smeul tău?
— Este dus d’acasă. El numai la masă 

vine, apoi âr să duce.
Și nici vorba nu isprăvea și buzdu

ganul și venia; cum întră în casă sare și 
să aședă pe masă. Asta era semnul, că 
smeul a pornit spre casă, asverlindu-șl 
buzduganul cale de trei poște. Fiiul oii ia 
buzduganul în mână și i-1 asverle de să 
duce cale de patru poște înaintea smeului. 
Smeul îșl vede buzduganul și să întorce 
îndărăpt după el, apoi plecă turbat de mâ- 
niă acasă. Când să se apropie de curte ca
lul îl simte pe Fiiul-oii, care sta ascuns 
după părtă, și nu vrea să mai mârgă. Smeul 
îi dice:

— Hi, căluțul meu, leu parlaleu, că 
nu mi-e târnă de nimenea numai de Fiiul- 
oii, der și pe acela îl sciu mort.

— Ba nu e mort, c’a înviat! și sco- 
țendu-șl paloșul să repede la smeu și-l des- 
pioă drept în două cu cal cu tot. Fiiul-oii 

de aci merge la casa cea de argint și in
trând în casă o afla pe fata, ce și-o ale
sese Sfârâmă-Pătră. Când să se pună cu 
ea la vorbă vine buzduganul smeului cale- 
de patru poște și sare pe masă. Acesta era- 
semnul, că smeul a pornit spre acasă. Fiiul- 
oii prinde buzduganul și-1 repede îndărăpt 
cu cinci poște înaintea smeului. Smeul îșl 
simte buzduganul și să întdrce după el, 
apoi pornesce spre casă plin de măniă,. 
ca să dea față cu cel ce i-a aruncat buz
duganul? Când să se apropie de curte ca
lul smeului stă pe loc și nu mai merge nici 
un pas, dedrece el îl simțise pe Fiiul-oii 
cum sta ascuns după portă.

— Hi căluțul meu, leu parlaleu, că 
nu mă tem de nimenea altul făr’ numai de 
Fiiul-oii, dâr și pe acela îl sciu mort!

— Ba nu e mort, ci e viu Fiiul-oii- 
Ce? ore ai credut să nu mai dai față cu 
mine ?

Și scoțendu-șl paloșul îl împlântă în 
peptul smeului și după aceea și în al ca
lului.

Fiiul-oii nu perde timpul ci merge 
d’aci drept la casele cele de aur. El cum 
ajunge întră în casă și mult să bucură când 
află aici pe fata, ce și-o alesese el. Ea 
era îmbrăcată numai în haine aurite și-r

Iac.fr
preg%25c4%2583tea.de
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Tergul de rîmătorf Cin Stelnbruch.
Starea rîmătorilor a fest la 

*25 Octomvre de 6569 oapete, Is 26 Oct. au 
intrat 102 oapete și au eșit 443 oapete ră
mânând la 27 Oot. un număr de 6228 ca
pete.

Se notâză marfa: nngurâscă veche 
grea dela —.— or. pănă la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
541/., or., pănă la 56.— cr., de mijloc dela

De vânzare
fen pentru economii de oi.

Se oferă pentru cumpărare șepte 
•Clăi de fen aflătore în Poiana Bra
șovului. Oile pot fi ținute peste ernă 
la locul unde se află și tenul. Cum
părarea să păte face în condițiuni 
•forte favorabile.

Pentru informații a să adresa 
la proprietarul D-l loail Stîllghe în 
Brașov (Seheiu) Strada Tocile Nr. 32 
(vecinătatea a 4-a).

Nou dentist
îaa JE&rașv.

Dr. med. JULIU MEGAY, 
care a fost mai multi ani asistent 
la Universitatea din Clușiu, er mai 
târejiu alegendu-șî de specialitate 
BSemtistica, pe care a studiat’o 
în Berlin cu un succes eminent, 
s’a stabilit îsa Brașov, Strada 
Porții Nr. 15.

Avis onoratului public!

CaarsuS pieței Brașov.
Din 31 Ootomvre 1896.

Bancnote rom. Camp. ■9.48 Vând. 9.51
Argint român. Cu mp. 9.45 Vând. 9.48
Napoleon-d’ori Ouinp. 9.50 Vând. 9.53
Oalbenl Camp. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vând. — .—
Mărci germane Cump. Vând
Lire turoescî Cump, —.— Vend. —
Scris, fono. Albina 5u/n 100.75 Vend. 101.75

[i

11.35.50 
“ 11.31.50 
. 11. a-
r'"4-------------

j Garanție
5 ani.

Mașini de cusut Wertheim
cu înpunsetură duplă.

Cadou potrivit de Crăciun 
fabricat german de clasa primă.

Pentru casă și meseriași liferez 1 loco Viena în totă monarchia Aus- 
I tro-Ungară. 
| Mașină de picior 
g braț înalt.

I
lasină âe mână

braț înalt.

Mașini cu cora- 
liiiite rotunde.

Timp de probă
30 gile.

' Ori ce mașină, care în durată
I de 30 dile nu se va dovedi de bună, 

|| o primesc îndărăt pe spesele mele, 
g Prețul curant și mostre c u - 
m sute stau la disposițiă

Casa de export Slașinl de cusut
Louis Stiraaassj

firma protocolată la tribunal comerc.
Liferantul reuniunei a amploia- 

ților de stat.
Wiena, IV., Margarethenstr. Nr. 12.

1100,1—5.

s
*
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PUBLICAȚIE
se deschide a XIX.

LOTERIE REG. UNG. A STATULUI DE BINEFACERE,
a cărei venit curat în urma decisiunei Maiestăței Sale c. r. apostolice din 4 
Octomvre a. c. se va împărți */10 : 1) fondului ce se va crea peutru ajutorarea 
amploiaților de stat lipsiți, văduvelor și orfanilor; 2) Asilu nStefanieiu în Kezdi- 
Vâsârhely; 3) Primul Asii de copii în Budapesta; 4) Mensa academică din Clușiu; 
5) Reuniunea pentru Colonia Copiilor în timpul feriilor; 6) Reuniunea Crucei 
albe; 7) Spitalului ce se va înființa la Cirkvencina; 8) Reuniunea pentru gră
dini de copii în Budapesta. Cu se va împărtăși: 9) Reuniunea Spitalului 
Elisabeth din Budapesta; 10) Casa Orfanilor din G-yornâdorvâros; 11) Casa or
fanilor din Nagyvârad și 12) bucătăria poporală din al VII-lea cerc Budapesta.

Loteria acâsta are câștiguri 3282 și după planul loteriei representă suma 
de 10,000 și anume:

1
1
1
1
1
1

Tragerea loteriei va fi în 28 Decemvre
LosurI se pot căpăta la/Direcția Loteriei în Budapesta 

de loterie, sare, și la cele mai multe oficii poștale „Mercur“ 
ganele încredințate cu vendarea losurilor în orașe și comune mai însemnate.

Budapesta, 4 Octomvre 1896.

03
-4->

tuD

ca
JD

d
<t-<

Câștig principal CU fl. 60,000 cC ® 2 Cășt. ă fl. 2000
77 77 77 77 15,000 cd 

tX) 0 4 n 77 77 1000
77 Yi 77 77 10,000 0 20 77 71 71 500

Câștig n "»7 77 5000 ‘ a
«5 0 50 77 77 77 100

77 77 71 îl 4000 fi 200 77 77 71 / 50
77 77 71 71 3000 • 3000 77 77 77 10KER«

Societate de asigurare și rente.
Direcția:

Wien, I., Hoher Markt IL Budapest, VL,Deăkplatz 6.

1896. 1 los

Representunța generală pentru Ungaria:

costă 2 fi- v. a.
— la tote oficiile 

în Viena și la or-

„Anker-udvai'((.,,Anker»Hoft(.

m casele jprojțriî ale societății. 

Averea societății; 110 milione corone. 
Starea asiguranților: 460 milione corone. 
Plătit pănă acuma: 192 milione corone.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
milițiă asigurare de resbel fără platG. Participanților câști-

Direcția Loteriei reg. ung.

la
guri mari. Asigurăii de copii favorabile

Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 
Brașov și giur.

1097,1—6
S HAAS & Fii,

șirul Florilor Nr. 14.

strălucea fața ca un sore. Fata încă să bu
cura de sosirea Fiiului-oii, c’a venit s’o 
•.scoță din ghiarăle smeului. Ea nu scia cum 
să-l primescă mai bine și cu ce să-1 ospe- 
teze, căci era flămând și obosit de atâta 
mar de cale. Pe când să ospătau ei mai 
bine sosesce buzduganul smeului cale de 
opt poște ca semn, că pănă va sosi el 
.acasă mâncarea să nu fiă nici caldă, nici 
■rece, ci numai cum e mai bună. Fiiul oii 
prinde buzduganul și-l asverle înaintea smeu
lui cale de dece poște, apoi îi ese înainte 
.și să aședă sub un pod. Smeul îșl simte 
■buzduganul să întbrce după el și apoi por- 
nesce spre casă tot într’un suflet călare 
p’un cal, ce-i eșiau numai flăcări de foc 
din nări. Galul când ajunge la pod îl simte 
.pe Fiiul-oii și nu mai merge nici un pas.

— Hi căluțul meu, leu parlaleu, că 
.eu nu mă tem de nimenea în lumea acesta, 
nici chiar de Fiiul-oii, de care am aucjit 
o’ar fi înviat!

— Dâcă nu te temi de el haid’ la 
luptă!

— Iată-mă sunt gata! Cercă, și de 
vei putea sdrobi buzduganul meu cu unghia 
rta, atunci tu ești mai tare decât mine, alt- 
-cum te răpun!

Fiiul-oii cum atinge buzduganul cu

unghia îl și sdrobesce. Atunci smeul să dă 
peste cap și să face o rotă ferecată. Fiiul 
oii încă să dă peste cap și să face și el o 
asemenea rotă, apoi să isbesc rotele una 
’ntr:alta pănă să ’nroșesc der nu să pot 
sdrobi. După aceea să schimbă erășl în 
starea de mai înainte și să încing la luptă 
dreptă. Să luptau de curgea apa de pe ei 
și nici unul nu putea birui. In lupta acesta 
a lor le trece un corb pe de-asupra Smeul 
când vede corbul îi dice:

— Vino, corbule, de mă răcoresce, că 
ți oi da carnea dela un pământean.

— Vino, corbule, de mă răcoresce pe 
mine, că ți-oiă da carnea dela trei smei și 
dela trei cai!

Corbul, când a audit de atâta mar de 
hoit s’a bucurat mai tare de Fiiul-oii. El 
s’a dus iute la rîu de și-a înmuiat aripile 
și venind la Fiiul-oii l’a stropit bine pe 
obrazl. — Fiiul oii, după ce s’a răcorit, 
mi-1 prinde odată pe smeu și când mi-1 as
verle l’a cufundat cu totul în pământ de 
numai capul i-a mai rămas afară. Acum îșl 
scote paloșul și-i reteză capul.

(Va urma).

i

2

6
2
1
1

44 bucăți la un lox fl. »6.60. 
amintite au costat mai înainte

* *

Marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul europân și 

marea fabrică de argintăria s’a văcjut necesitată să dăruiască întregul ei 
deposit in schimbul unei răsplate mici pentru muncă.

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
■ prin urmare ori cui, fiă bogat, ori sărac, următbrele 
, obiecte pentru mica sumă de ffl. și adecă:

............................i 1 "

Telephon, Nr. 7114.

Ea trimit
cuțite fine de masă cu lamă 

veritabilă englesă, 
furculițe de argint patent ame

rican dintr’o bucată, 
linguri de argint patent ame- 

riaan, 
lingurițe de argint pentru ca

fea patent american, 
lingură de argint pentru supă 

patent american, 
Tote cele 44 de obiecte sus 

fi. 40 și acum se por. cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60. Ar
gintul patent american este un metal alb, care ișl păstreză cold- 
rea argintului 25 de ani, despre ceea ce se garantâză 

dea mai bună dovadă, că acest inserat BBSS e 
mă simt îndatorat în public, că ori oine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit banii înapoi, nimenea însă să nu trâcă cu vederea ocasiu- 
nea acâita favorabilă, de ași procura acestă garnitură pompdsă, 
care ou deosebire se potrivesce pentru

6®4@wi d§ ei’ăsiw și arai 

dar de nuntă și în ori ce gospodăria. 
Bepoia MîiBiaai Sa A. HIRSCHBERG-S 

Haupt-Agentur der vereinigten amerik. 
Patent-Silber-waarenfabriken. 

WIEN, II., Kegnbrandtstrcisse l»/b.
Se trimite numai cu rambursa poștală său ou trimiterea sumei înainte. 

Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: 

Estras din scrisorile de recunoscință.
Sunt fârte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai tri

miți încă o garnitură de 44 bucăți de argint patent american cu ram- 
bursă. Bozovics, comit. Krasso Szoreny 18/7. 1896.

Keresztes Săndor, fisolgăbirău. 
Pilis, 24 Aug. 1896. Comit. Pesta.

Cu garnitura sunt fbrte mulțumit. Vă rog a trimite și cumnatei mele Baronesa 
Nyâri născ. de Somogyi în Szanto, trei garnituri.

Baron lulius Nyărl.

lingură ae argint pentru lapte 
patent american, 

ciocanele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescl Victoria englezesc!', 
candelabre de masă, 
strecurătbre pentru câiă, . 
zaharniță,
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Iwtah* 
de Diamantini (•'

pansene,
Se gate în aia a* și argint veritafeifl.

întrece t6te imitațiile de pănă acum în lucire, ace de B»r®ș, cercei, 
ineBe, nasturi coîliere, podobe de per, pentru teatru, baluri, soarele.

Zur Brillanteii-Kdnigin,1091 3-6
WHEN, SdSeo-gasse FSr. 3- 

CntaKosre iJusti-ate <•<« prețuri, se trimit gratis și franco.

15 bucăți

II. 6.75

fl

-v

---- ___—-IgOOOOOOOOCX^—
I 0 specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

W

SO

Neîntrecută. șl îss lumea întregii au făcut 
mare scjisațSe

Oolleoțlei -^-ULstriei, 
cure constă «Băis 15 loucăți bijuterii (arginte- 
rii) splendide, 

numai gseniiris S ffî. 75 cp. 
un ciasornic Hemontoir de aur fason, 
pentru busunar.

punctual (pe 36 ore), mechanism de precisiune și cu placă

4

Regulat ț 
emailată. Capacurile ciselate frumos, sunt lucrate din aur numit fason, care 
nu se distinge de aur curat și nu-șl perde lustrul. — Pentru mersul regu-

■’ --  ---- — • • j-.( țn gcrjs 0 naranțje de 3 ani.lat al sus numitelor ciasornice, dau
1
2
1
3
1

lanț fin do aur imitat, panțer, 
nasturi de mangete imitat de aur, 
broșe frumos pentru dame, 
nasturi de camașe imitat de aur, 
nastur patent pentru guler,

scris o garanție de 3 ani.
1
1
1
1
2

ac lin pentru cravate,
etui pentru ciasornicul de aur fason, 
oglindă de busunar, în ramă,
ac de blase aur l'ason, 
inele, imitai de aur cu brilante simile și rubine.

una
Tote aceste 35 ©bicele splendide de bijuterie impre- | £3 fț 

ctu ciasarnicaal «Se aasr fason costft numai . ]
Trimitere cu rambursă. — La cas de neconveniență se restitue banii.-LniiiiLcre uu ramuuraa. —• .ua uas ue neuunvuuicn^a au xcomuu mo.u±i.

i<v( 1083,5—6 Firma de eiasorniee :
fwț ALFRED FSSCHEtf, Vîena, 8 Adlergasse Kr. 12.

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai alea: la COntwfoâl‘1 
<Ie mistuire, maladiele stomacului, a rÎBiicBafi- 
lor, a Ifieșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc. "

Bobwez de
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 Srașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SâMiia, Ssgiaișora și în AîB»a-Jaalia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în CSiqj: la Segesvăry es tărsaî, în Deva: la Balog Gyula, 
în Orestie: la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Adminisirațiunea isvorului 

„K A T I L » A.“
TOSEF o-^oz^a-^,

(comit. Hăromszek). MB O d O k» (Transilvania).

1025,31 - 100

Igooooooooooi 1

r r ■

u Ur gî&bâie și ițfjtt
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU Și URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bum! și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

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

Rosa’s Lebeiras-BaBsamfiSH
Acesta balsamă preparată cu îngrijire din erburiie alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte foios.iotră în contra tuturoră greutâțiloru de mistuire câr
cei de stomachA lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemortioidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsamă acum ună singură și dovedită medi- 
cainentu de casă popoi*t»î».

Sticla, rrxare costă, 1 fl., mică SO or. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

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

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

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil s6 pdte procura numai în 

ZDepositixl-CL prixLcipa,l-&. a,l-tx procLAXcetoz-uLlvii 
EL

Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3. 
In SSudapestas la farmacia I. von Torok.

Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
chia Austro-ungară au deposits din acesta balsamă de vieță.

Totd de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(Prag-er TTxi,ÎT7-ersa.l-ECa,-vi.ssa.l1oe)

unu medicament'! sigurii și prin mii de scrisori de muițămire recunoscută în 
contra tuturora inflamațiuniloru, răniîoru și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap- 
i 

puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții |ulcerațiunl la degete, la întăritori, 

întăritori se vindecă în timpulă culă mai scurtă; la cașuri îusă, unde s’a formata deja 
i o vindecă în timpulă ceia mai scurta fără dureri.

telui și întărirea țîțeloră cu ocasit nea îuțereării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu
* ' ' J. ,« / » X , 1 . î
umflături, tumorea glanduleloni limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături,

vindecă în timpulă ceia mai scurta fără dureri.
In cistiore ă 25 si 35 ci*.

Fiți at eu ta!«i
De-ore-ce alifia ele casă uuiversală de Praga se iiri- 

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

mai atunci veritabilă, decă cutiorde din ine aiă galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum s& se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunto provedute cu marca fubricei 
de mai susă.

puroiu, absorbe buba și

Balsam pentru ausj.
(Gi-elxâr-Balsaxxx)

Cela mai probată și prin multe încercări celu mai temeinică medicamentă pentru ' 
vindecarea audului greu și spro redobândirea audului perdută. 9 Flacon I fl.

a?

B

Tipografia A. Muresianu, Brașov.


