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încă nu ne-am trăit traiul!
Se (Țice, că acel om, care are 

parte de mulțl dușmani, trebue se 
fiă un om mai de semă, cu însușiri 
mai de frunte, căci pe un om slab, 
pe o tândală, nimeni nu-1 bagă în 
semă. Și ceea ce se pote cjice des
pre un individ, are valore și în viața 
unui popor, care formeză și el o in
dividualitate națională.

Dâcă ar fi dâr se judecăm după 
numeroșii dușmani, ce ’i avem noi 
Românii pretutindeni, ar trebui se 
credem, că în adever suntem un po
por, care este mult invidiat și duș
mănit pentru însușirile sale deose
bite și alese, ce fac să fiă așa de 
mult temută desvoltarea și întări
rea lui.

Așa și este în adever, căci, deși 
vitregitatea împrejurărilor din tre
cutul și presentul lui contribue și 
ea mult a-i înmulți numeral dușma
nilor, totuși acesta n’ar fi atât de 
hotărîtor pentru sortea Românului, 
decă cei ce trăesc cu el îutr’o țeră 
și cei ce-1 încunjură nu s’ar fi con
vins atât de mult de puterea lui 
de viață și de talanții, ce sunt as
cunși ca o corn oră nesecată în sî- 
nul lui.

Cum-că așa este și nu altfel a 
mărturisit’o verde și cu glas înalt 
înaintea dietei gura satului dintre 
șoviniștii, ce ne stăpânesc astăcjl, 
faimosul Komjathy, care a flis, că 
un mare pericul amenință rassa ma
ghiară mai ales din partea Româ
nilor, cari sunt forte număroși, înain- 
tâză cu pași repeeji și se întăresc 
atât prin inteligență, cât și prin avere.

O fi, cum o fi și cum pote se 
fiă în astfel de timpuri și sub o ast
fel de stăpânire. Una însă nu sufere 
nici cea mai mică îndoială: suntem 
tari, pentru-că ținem la limba și 
legea nostră, și tari și neînvinșî vom 
rămâne cât timp, călcând în urmele 
sfinte ale străbunilor noștri, vom 
apăra cu credință și cu devotament 
nestrămutat aceste scumpe comori 
ale vieții năstre naționale, ce ni li-a 
dat Dumnecjeul părinților noștri.

Acâsta nu se potrivesce însă în 
planul, ce și-l’au făcut adversarii 
noștri. De aceea ei trîmbiță ’n țeră 
și ’n lume, că Românii, cari fac pro
grese atât de frumose, cu tote că 
nimeni nu le ajută, nimeni nu-i spri- 
jinesce, nimeni nu-i îmbărbătăză din
tre toți aceia, cari conduc sortea 
acestui stat, pentru care ei au adus 
și aduc atâtea jertfe, că acești 
Români amenință să răstărne statul 
cu fundul în sus și că sunt dușmanii 
de morte ai lui și ai Maghiarilor.

După-ce ești bătut, ferecat, pri
gonit și urgisit în tote, mai ești încă 
pe de-asupra declarat de om de ni
mica și primejdios. Ce scop pbte 
ave așa ceva? Ca se ți-se facă drep 
tate, ori ca să fi nimicit cu totul ?

Komjathy încai a vorbit sincer, 
din rărunchii rărunchilor șovinismu
lui unguresc. El nu umblă cu mâța 
în sac, ca Coloman Szell și cu to
varășii săi dela putere, ci ni-o spune 
brzen, că adevărata țîntă a lui și a 
„statului național maghiar11 este, se 
ne nimicescă tot ce ni am câștigat 
prin stăruință de fier,\ cu sudorea și 
cu jertfele nostre proprii pentru îna
intarea culturei năstre naționale ro- 
mânescl, fără de care nu putem ră
sufla și trăi, cum nu pote răsufla și 
trăi pescele pe uscat.

Gimnasiile se ni-se dobăre, șco- 
lele nostre de tete se se închidă, 
nenumăratele nostre școli poporale 
să fiă bătute pe calapodul unguresc 
al statului, căci dăcă nu vai de țeră 
și de lume, vor răsări dușmanii în 
cele patru unghiuri ca ciupercile și 
vor înghiți tbtă porodița lui Arpad. 

Acesta a susținut’o deputatul Kom
jathy cu prilegiul desbaterii budge
tului ministeriului de instrucțiune, a 
budgetului de milibne, din cari pe 
sâma învățământului nostru nici mă
car o lăscae nu s’a votat; așa și-a 
motivat el cererea sa.

De cjecl de ani ne tot plângem, 
că Archiereii noștri sunt prea timicjl, 
că nu se mai pun ca odinioră cu 
pieptul în contra uneltirilor, ce vor 
se ne nimicâscă șcbla și biserica. 
Alte vremuri! ne răspund ei. Nu 

mai avem sprijin nici noi nicăirl, 
nici la guvern, nici la curte! De 
flec! de ani Archiereii noștri caută 
să evite ori ce ar pute să ațîțe furia 
dușmană, caută să facă pe voiă stă- 
pânitorilor cât numai se pote, ca să 
nu-i învrăjbescă prea tare.

Și cu ce se aleg? Același Kom
jathy, tălmaciul adevăratelor senti
mente, ce stăpânesc pe cei dela pu
tere, vine și-i declară și pe ei, dim
preună cu întreg clerul cult al Ro
mânilor de nepatriotici și netrebnici, 
âr pe Metropoliți îi înfățișază ca pe 
nisce periculoși agitatori.

Și tote acestea se vorbesc cu 
glas tare înaintea adunării legiuito
rilor țării și nimenea dintre cei pa
tru .sute de deputați maghiari nu se 
ridică în apărarea școlelor nbstre, 
nimenea nu ia cuvântul să ștârgă 
grava învinuire, ce se aruncă în fața 
archiereilor noștri — nici chiar Co
loman Szell, împăciuitorul!

A fost odată un Ludovic Mo- 
csary, dâr vâcul lui a trecut!

Noi Românii însă, condamnați 
de mult a fi mărturiile mute ale ne
dreptăților, ce se făuresc în contra 
limbei și naționalității nostre, nu 
ni-arn trăit încă traiul! încă e viu 
Dumnezeul părinților noștri și el va 
vechia, ca să nu se stîngă în ini
mile nbstre focul iubirei pentru 
limba, neamul, și legea nostră — 
singurul isvor de unde putem să 
tragem viață și speranță în isbândă.

Revista politică.
In dieta ungurâscă s’a desbătut 

săptămâna acâsta budgetul ministe
riului de culte și instrucțiune publică. 
Ministrul Wlassics fiind încă tot 
bolnav și în concediu, el a fost su
plinit de secretarul său Zsilinszky. 
De rândul acesta desbaterea a fost 
mai scurtă ca de altă dată; a ținut 
numai vre-o două ședințe și jumă
tate. S’a vorbit și acum despre na
ționalități, adecă despre școlele lor. 
Gureșul deputat din stânga estremă 
Bela Komjathy n’a putut nici cu 

prilegiul acesta să nu și verse ura 
asupra națiunilor nemaghiare, în 
deosebi asupra Românilor, pe cari i a 
înfățișat ca cea mai mare primejdia 
pentru Maghiari. Prin numărul lor, 
prin desvoltarea și înaintarea lor pe 
tote terenele, cjise Komjathy, Ro
mânii formâză un pericul pentru 
rassa maghiară și pentru statul na
țional maghiar; de aceea invită gu
vern și societate maghiară să caute 
căi și mijloce de a împiedeca și 
de-a abate primejdia „valahă". A 
vrut să dică cu alte cuvinte, să ne 
măture de pe suprafața globului un
guresc. Nici școle poporale să nu 
ne mai lase, nici gimnasii, nici pre
parandii și școle de fete să nu 
se mai sufere, tote să fiă închise 
și prefăcute în școle unguresc!. Ba 
Komjathy a scos sabia și în contra 
metropoliților români dela Blașiu și 
Sibiiu, și a întrebat pe guvern, cum 
pbte suferi, ca metropolitul Mihalyi 
„să organiseze o mare mișcare în 
contra limbei liturgice maghiare" și 
să facă „revoluțiă" pe față in contra 
Ungariei ?

In felul acesta a. vorbit și a 
agitat acest kossuhist fără căpătâiu, 
și nimeni dintre cei din fruntea stă- 
pânirei nu s’a ridicat să ia în apă
rare legea și să-l mustre după vred- 
niciă, pentru-că scâte din gura lui 
veninâsă vorbe ațițătore și vătămă- 
tore la adresa archiereilor români. 
Din potrivă, s’au ridicat unii din 
partida guvernului se spună, că 
eeea-ce flice Konpjathy despre pri
mejdia, ce ar amenința pe Maghiari 
din partea Românilor, Slovacilor etc. 
nu este tocmai așa, căci de 30 de 
ani înebee guvernele ungurescl nu 
fac alt-ceva, decât îșî dau silința să 
propage limba și cultura maghiară, 
adecă se maghiariseze. Chiar ministru- 
președinte Coloman Szell, ăl cu „le
gea, dreptul și dreptatea", a ținut 
să declare lui Komjathy, că merge 
mână în mână cu ministrul W-lașsics 
în nisuința de a supraveghia mai 
cu rigâre șcblele și gimnasiile ne
maghiare, asupra cărora sunt unele 
maghiare.

FOILETONUL .GAZ. TRAN8“.

Indurare.
— Fine. —

La ușa unei case dintr’o stradă a Ga- 
lațului, cineva sună.

Despre fundul antreului, un soldat 
voinic și frumos pășesce în vârful picibre- 
lor ca să deschidă.

— Domnul colonel e acasă, soldat?
— E acasă; da dorme încă.
— Să-i dai cartea asta de visită și 

să-i spui, că o să viu peste un ceas.
— Am înțeles.
Soldatul închise ușa încet și rămase 

înmărmurit cu cartea de visită în mână. 
Ceti:

Iani Chefalidi, proprietar.
— Cum ?....... Grecu aici ? Ce caută

ore?.... Cunosce pe domnul colonel?
Din fundul antreului, spre stânga se 

deschise o ușe.
— Gheorghe! striga cuconița domnu

lui colonel, cine-a fost?
— Un boer, cuconiță. Etă mi-a dat 

o carte de visită și mi-a spus, că o să mai 
vie peste un ceas.

— Bine! Adă cartea încoa.
După-ce dădu cartea, Gheorghe se 

depărta, nedumerit, spre bucătăriă.
— Ce-o fi căutând el aici,... se în

treba mereu.
Peste un ceas, cuconu Ieni veni din 

nou. Gheorghe îi deschise ușa salonașului 
de lângă odaia de culcare. Domnul colo
nel îl aștepta.

— Bonjour, domnule colonel! Mi se 
pare că noi ne-am mai cunoscut odată, 
de mult; sunt vre-o câțl-va ani.

— Ah! da! domnule Chefalidi; îmi 
aduc aminte. Și cum s’a făcut de nu ne-am 
mai vădut de atunci?

— Apoi, uite, eu sunt într’una ocu
pat la moșiă. Viu cam rar prin Galați.

— Ah da, ai. moșie aici în județul 
nostru.

-- Da, și din nenorocire mă judec 
într’una cu țăranii de pe moșia mea. Nu-i 
chip să-i fac să înțelegă, că imașu, pe care 
ei voesc să pună stăpânire, ține trupul 
moșiei mele.

— Ei, ce vrei! așa e ! Țăranii îs omeni 

mărginiți la minte. Ei nu-șl pot da nici 
odată socotâlă de ce-i al lor și de ce nu e.

In odaia de culcare de alături, Gheor
ghe îșî făcea trebă într’una; pute se as
culte tot ce se vorbesce în salonaș.

— Dâr mai mult, domnule colonel; 
la mine țăranii îs și răi, nu numai măr
giniți la minte. Se vă dau numai un esem- 
plu. E în sat la mine un țăran, căruia îi 
dice Șerban. Acela e un zurbagiu de n’are 
margini. întărită într’una pe ceilalți țărani, 
contra mea. Și toți se uită la el, ca la 
Dumnezeu. Gând tribunalul a orânduit o 
nouă măsurătore a imașului, n’a resculat 
tot satul?... Era să mă omore pe mine, 
pe inginer și pe domnul subprefect.

— Ah da! Am audit. Ei, și cum s’a 
isprăvit cu răscola aceea?

— I-a ținut vre-o cinci clile închiși 
la primăriă și, în urmă, a venit ordin dela 
minister să le dea drumul.

— Ei, și-acum, cum a rămas?
— Apoi mâne avem din nou înfăți

șare și vom vede. Am documente prin 
care probez, că imașu ține de trupul moșiei.

Mâne e înfățișare la curte, audise 
Gheorghe.

Trebue se fi venit aici al de moș Șer
ban și al de moș Sandu, gândea el.

— Ai bun avocat?
— Cred că-i bun; am pe domnul Zi- 

teanu.
— Ah da! e unul din cei mai buni 

avocațl de aici.
— Avocat am bun, dâr nu sciu, dom

nule colonel ce-o fi gândind judecătorii, 
fiind-că ei trebue să cunoscă deja afacerea 
mea.

— Ei, ce să gândâscă! Eu cred, că o 
să-ți dea dumitale dreptate.

— Așa cred și eu, dâr vedeți dom
nule colonel, eu tot sunt neliniștit. Și, dău 
să vă spun, de aceea am venit adl pe la 
dumnea-vostră. Sciu că aveți pe fratele 
dumnea-vostră, care e președinte și, care 
are multă influență asupra celorlalți jude
cători. . . .

— Da! Eu cred, că fratele meu o să 
aibă o deosebită atenție pentru dumnea- 
vostră. O să-i mai vorbesc . . . Der ... ia 
ascultă domnule Chefalidi, dumneata, .... 
mi-se pare ... ai o nepoțică?

— Da domnule colonel.
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Finindu-se alaltăerl desbaterea 
budgetului instrucțiunei, care s’a și 
votat, urmă sS se desbată budgetul 
ministeriului de justițiă N’a putut ss 
trecă nici acâsta desbatere, fără ca 
șoviniștii turbați se nu-și arate colții. 
A că(țut din gura unui deputat vorba, 
că procurorii unguresc! nu-și fac da
toria în persecutarea „agitațiunilor" 
pressei naționalităților. Procurorii nu 
înhață fiarele nemaghiure ori de 
câte-ori ar trebui se o facă, căci nu 
e de ajuns, cjise el, ca procurorul se 
facă proces numai atunci când „agi
tațiunea e grosolană și neînfrânată", 
ci și atunci când ea este îmbrăcată 
în haine fine, ascunsă în forme de 
stil, înse cu atât mai primejdiosă. 
„Se fiă nația maghiară cu dreptate, 
când trebue să pedepsescă, și se fiă 
tare când pecatul trebue împiedecat". 
— Nu de giaba au Ungurii o dietă! 
De n’ar avâ-o, unde, Domne sfinte, 
ar striga și ar ațîța contra ne ma
ghiarilor și unde s’ar arăta mai bine 
în tdtă micimea de suflet a despoți- 
lor prigonitori?

*
Aminteam mai sus, că Bela Kom- 

jathy s’a năpustit asupra I. P. S. 
Sale metropolitului Mihalyi, învinuin- 
du-1 cu „trădare" și scoțendu-1 „re
voluționar", pentru-că ar organisa un 
peregrinagiu românesc la Roma în 
contra limbei liturgice maghiare. Dâr 
ce l’a îndemnat pe Komjathy se fiă 
atât de furios ? Etă s’o spunem: 
flascul peregrinilor limbei liturgice m ■ 
ghiare. —Plecat’au vr’o400 de „Ma
ghiari greco-catolici" la Roma cu 
jalba ’n proțap, se storcă adecă dela 
Roma învoirea de a introduce limita 
liturgică maghiară în biserică. Dâr ei 
nu erau „Maghiari", ci Ruteni, (ți 
mai bine renegați, și tare s’au înșe
lat ei gândind, că Roma o se-i crâdă 
de Maghiari. Li-s’a făcut deci pri
mirea meritată. Mai întâiu nu i-a 
primit în audiență separată', a șters 
din vorbirea^ episcopului rutân Valyi 
partea referitdre la hturgia maghiară', 
pe episcopul Valyi l’a oprit se-și țină 
vorbirea pregătită acasă și l’a în
drumat se tină o scurtă cuvântare; 
în fine același episcop a fost între
rupt, când cu totă oprirea, a amin
tit de liturgia maghiară. O altă, pri
mire nici nu li-se putea face, după- 
ce Scaunul apostolic din Roma s’a 
convins, că „Maghiari greco-catolici" 
nu esistă, esistă înse Ruteni gr. cat., 
cari pentru un os de ros sunt gata 
a-se lăpeda de legea și naționalita
tea lor.

Pățania acâsta a peregrinilor li- 
turgiei maghiare i-a scos din sărite 
pe șoviniști. Nu numai prin gazetele 

lor, ci și în dietă se ridică se spună, 
că o „revoluțiă" pe față se urzesce 
în potriva „drepturilor" și „interese
lor" limbei maghiare, și în fruntea 
acestei mișcări ar sta, 4*°  eh metro- 
politul Mihalyi. — Cum, cum nu, des
tul că au mâncat’o nespălată cei cu 
jalba ’n proțap, și de aceea atâ^ă*  su
părare și turbare în tabera jidano- 
maghiară.

*
Dâr nu numai cei mai „copți" 

la minte dintre șoviniștii unguri au 
avut săptămâna acesta supărări de 
felul arătat mai sus. Supăratus’a și 
tinerimea maghiară, pe tinerii germani 
din Ungaria, cari studiâză la școlele 
superiore din Viena, pentru că aceștia 
vor se înființeze o ligă, care se vină 
în ajutorul culturei germane din 
Ungaria și să scutâscă poporațiunea 
germană (Șvabi) din Bănat și alte 
părți de pemculul desnaționalisării. S’a 
dat și un apel în scopul acesta și 
s’au comunicat și basele, pe cari se 
se înființeze societatea din vorbă. 
Atât li-a trebuit tinerilor șvabi, pen- 
tru-ca falnica tinerime maghiară să 
sară ca mușcată de șerpi și se strige 
cât o ia gura, că Ungaria e în pri
mejdii. S’au adunat nobilii tineri 
unguri în Peșta, ca se protesteze, și 
au protestat așa, că n’au slăbit pe 
tinerii germani din vorbe ca „mișei", 
„ticăloși", „trădători11 — Trist, forte 
trist, când tinerimea unui popor se 
dedă la insulte pecătose în potrjva 
tinerimei altui popor, care voesce 
să susțină în mijlocul acestuia stâgul 
naționalismului.

*

Dincolo în Austria parlament'ui nu 
mai funcționăză, el a fost amânat nu 
se scie pănă când. In locul parla
mentului central vor funcționa în- 
curend dietele provinciale, cari prin o 
patentă împerătâscă sunt convocate 
deja. — Intr’aceea s’a reluat firul 
discusiunilor asupra înțelegerei din
tre Cehi și Germani, în conferența 
de înțelegere. Guvernul nutresce spe
ranța, că discusiunile acestei confe- 
rențe vor avă resultat bun, după-ce 
acum și de-opa.rte și de alta se arată 
înclinări de pace.

*
In străinătate face și acum mare 

svon mișcarea de trupe rusesc! Din 
Petersburg vine soirea, că Rusia a 
mobilisat flota sa din Marea Negră, 
care acum face eserciții în jur de 
Sevastopol. Mobilisarea de probă s’a 
orînduit în 2 Martie și în timp de 
8 4ile ea a fost gata. Țarul și-a 
esprimat mulțumirea pentru marele 
succes al mobilisării. Dintr’o parte 

se susține, că mișcarea acesta de 
trupe se face împotriva Turciei, dela 
care Rusia vrâ să storcă concesiuni 
pentru construirea de căi ferate în 
Asia-mică.

*

Despre o alianță între Bulgaria 
si Muntenegru se vorbesce acum de 
câte-va cțile. Alianța acâsta s’ar face 
la dorința Rusiei și se 4’ce, că sco
pul ei ar fi împărțirea Macedoniei, 
respective a Serbiei vechi, ceea-ce 
produce sânge rău printre Serbii din 
regat. In vederea acestei alianțe 
Serbia a. întărit garnisonele sale mi
litare din orașele de graniță Niș și 
Vranja, precum și posturile dela 
graniță.

Răsbonil dintre Buri și Englesi.
Săptămâna acesta puține eveni

mente mai de însemnătate s’au pe
trecut pe câmpul de luptă din Africa 
de miaflă-di.

După intrarea sa în capitala 
statului liber Oranje, lordul Roberts 
comandantul suprem al trupelor en- 
glese din Africa, a dat mai întâiu o 
proclamațiă cătră poporațiunea bură, 
provocând’o la depunerea armelor. 
Oâte-va sute de Buri s’au și supus, 
partea cea mai mare însă stau încă și 
astăzi sub arme. Afară de acesta 
lord Roberts a dat porunci genera
lilor englesl de prin colonii, se ni- 
suescă și ei spre statul Oranje și să 
stea în atingere pe cât se pote cu 
armata principală, pentru-ca la mo
mentul dat să potă năvăli împreună 
în republica Transvaal.

Și fiind-că nu se pote vorbi de-o 
apropiată încheiere a păcii, lord Ro
berts și-a combinat acum în urmă 
un mare plan de bătaiă și de supu
nere desăvârșită a Burilor. Pe când 
el rămâne în Bloemfontein, adunân- 
du-și cu sîrguință provisiuni și în- 
mulțându-și 4*  de 4i armata, pe 
atunci dă ordin (altor generali, să 
atace pe Buri în punctele mai es- 
puse. Atacul în contra Burilor are 
de gând Roberts să-l facă din trei 
părți de-odată. El cu armata sa plă- 
nuesce a țină pe loc pe Burii din 
Oranje; pe lord Kitchener are de 
gând să-l trimită în contra orașelor 
Johannesburg și Pretoria din Trans
vaal ; în Natal va începe Buller ata
cul în contra Burilor la munții Big
gar. unde aceștia se țin tari. Dâcă 
s’ar întâmpla insă, ca Burii să se re
tragă peste rîul Vaal în Transvaal, 
ca să apere capitala acestui stat, 
atunci Roberts încă va trece granița 
Transvaalului și dimpreună cu Kit
chener va ataca din două părți ar

mata mult mai mică a Burilor. Tot
odată Roberts și-a estins planul seu 
de bătaiă și asupra Rodesiei, unde 
a trimis 5000 de ămeni sub co
manda generalului Carrington, ca 
să împedece retragerea Burilor spre 
mia4ă-nopte. Cu ’n cuvânt, Roberts 
are de gând să încunjure pe Buri 
din tote părțile.

Intr’aceea să vedem ce fac Burii? 
Armata lor, multă puțină, după-ce a 
stricat tdte podurile și drumurile și 
după-ce guvernul statului Oranje a 
părăsit capitala Bloemfontein, s’au 
retras cu toții la Kroonstadt, unde 
se 4i«e> că sunt adunați 25,000. In 
tabăra dela Kroonstadt au fost dileie 
trecute și președinții Kruger și Steyn și 
au ținut poporului și armatei vor
biri. forte înflăcărate, în care au 4is, 
că după-ce Anglia vrâ să le ră- 
pâscă libertatea și neatârnarea, Bu
rilor nu le mai rămâne decât să lupte 
pănă la ultimul om.

In 15 1. c. Kruger a primit o 
deputațiune, care i-a cerut lămuriri 
asupra stării lucrurilor și cătră care 
s’a esprimat, că răsboiul se va con
tinua pănă la fine. Președintele sta
tului Oranje a dat de altă parte și 
el o proclamațiune, în care face cu
noscut, că pe fiă-care cetățân, care 
nu vre să lupte în contra Angliei, 
îl va împușca, ca pe trădător. Din 
tote se vede, dâr, că o mare luptă 
se va da încă de aici încolo între 
Buri și Englesl. Pentru-ca Roberts 
să potă ajunge în Pretoria, va tre
bui se trâcă peste cadavrele a mii 
și mii de omeni, căci după-cum se 
vestesce din tote părțile, însuflețirea 
de luptă a Burilor n’a scădut, ei sunt 
dăr’ astădi mai deciși ca ori și când 
a înfrunta cu dispreț mortea și a 
apăra cu sângele lor patria și liber
tatea, ce și-le văd amenințate.

Etă acum soirile mai nouă:
Pe când pe teatrul principal de răs- 

boiii operațiunile militare stau de-ocamdată 
pe loo, în alte părți Englesii și Burii ajung 
la încăerărl seriose.

Se vestesce anume agenției „Reuter" 
cu data de 20 1. c. din Kroonstadt, că 
Burii de sub comanda lui Olivier au ispitit 
trupele englese de sub conducerea genera
lului Gatacre să ia o luptă cu ei lângă 
Bethuile. In lupta acfesta Burii au secerat o 
frumăsă victoria. Englesii au fost bătuți și 
și respinși cu mari pierderi, mulțl dintre ei 
cătjend în prinsore la Buri.

O astfel de luptă a fost în 15 1. o. la 
granița de miadă-cji în direcția stațiunei 
Lobatg’. Și aici Englesii au fost bătuți și fu
găriți spre Ramostu. Burii n’au avut pier
deri. Ei au prins și aici mai mulțl Englesl, 
și au luat pradă 15 lăcjl ou cartușe, apoi 
mai mulțl cai și arme.

— Și după cât am audit, forte fru
mușică. E la Sacre-coeur; nu e așa?

— Da. . . .
— ... Și ce e mai nostim, e că ne

potul meu, sub-locotenentul Cireș, îmi vor
besce mereu de ea........ Mi-se pare, că i-a
cam cădut la inimă !

Vestea asta îl cam turbură pe cuco- 
nul Ieni. Prefăcendu-se vesel, căuta să pro
fite momentan de situațiă.

— Nu sciam de acesta, domnule co
lonel ; der să vă spun drept, m’așl simți 
onorat se ... .

— Ei, ce vrei! domnule Chefalidi. 
Așa-s tinerii.... Și datoria nostră e să le 
croim o viață fericită.

— Așa e, domnule colonel. Der.... 
vedeți. . . ași voi să scap de chinul proce
sului, ca să mă pot ocupa mai de aprope și 
de sortea nepotei mele. Sper, că atențiunea, 
ce veți avea d-vostră și totă familia d-vos- 
tră pentru mine și prin urmare și pentru 
nepota mea, va fi una din garanțiile cele 
mai bune pentru viitorea nostră prieteniă 
și legătură mai strînsă. . . .

— Da, . .. da, ... da!
Cuconu Ieni se pregătea de plecare. | 

Colonelul îi strînse mâna afectuos în ușa 
salonului.

— Vom face tot ce vom pute, dom
nule Chefalidi!

Gheorge, care ascultase totă convor
birea, eși repede în antreu să deschidă ușa.

Lui cuconu Ieni nici prin minte nu-i 
trecu, că a fost o clipă față ’n față cu co
pilul unui om, pe care el îl băgase în pă
mânt, după cum se plângea Gheorghe.

Domnul colonel îșl sorbea ultimele 
picături din cafea, istorisind cuconei pla
nul făcut cu nepota domnului Chefalidi.

— N’ar fi o partidă rea, dicea cucona. 
Grecu ăsta trebue să aibă mulțl bani. Și 
asta i-ar prinde bine lui Costică, care e 
cam cheltuitor.

Când colonelul voia să se scole de 
pe scaun, Gheorghe, care aștepta respec
tuos lângă ușă, face doi pași milităresce 
spre colonel.

— TrăițI, domnule colonel! Am să vă 
rog ceva.

— Ce e, Gheorghe?
— Să-mi dațl voe demează asta să 

mă duc în terg. Au venit nisce rude ale 
mele și ași vrea să mă duc să le văd, și să le 
mai întreb ce mai e prin sat pe la noi.

Tonul blajin cu care s’a adresat Gheor
ghe, înduplecă pe colonel și pe cuconița.

— Dute! numai să nu stai mult.
— Am înțeles; trăițl domnule Colonel!
Când Gheorghe se vedu în stradă, se 

îndreptă repede înspre hanul unde scia, că 
trag omenii din satul lui. Cum întră pe 
porta hanului, vădu mai multe cară desju- 
gate; cunoscu numai decât boii lui moș 
Sandu. Se reped! înspre carul lui moș 
Sandu, unde dări un om culcat. Era moș 
Trifu. Nu-șl mai putea ține răsuflarea când 
dădu bună diua lui moș Trifu.

Moș Trifu se uită cam nedumerit la 
el. Vădendu-1 îmbrăcat milităresce, simți 
un fior de frică, îșl aduse aminte de groza 
ce pățise, de când cu răscola.

— Ce, nu mă cunoscl, moș Trifu?
— Deh! ... tu ăi fi Gheorghe cela a 

Paraschivei!
— Eu, moș Trifule.
— Ei bată-te să te bată, mă băete! 

Da scii, că Paraschiva a murit?
— Când ? . . . Cum ?.. . întrebă zăpă

cit Gheorghe. Mama ? . . .
— Apoi, Paraschiva, văduva. O strîn- 

s’o Dumnecjeu, ia cam pe la Boboteză.

Gheorghe rămâne înlemnit de vestea 
acesta.

— Da al de moș Sandu, moș Șerban, 
unde-s?

— Apoi, prin terg. S’o dus cu jude
cata ceea.

Gheorghe eși ca un vîrtej pe porta 
hanului. Piciorele îi tremurau. La cotitura 
unei strădi dări, ca la vre-o sută de pași, 
un grup de vre-o dece țărani, cari mergeau 
grămadă. Alergă după ei și cu cât se apro
pia, cu atâta inima îi bătea.mai tare. Când 
fu aprope de ei, isbucni:

— Bună-vremea, moș Șerban, moș 
Sandu! Ce căutațî pe aici?... Când ați 
venit ? . . . Eh! . . . uite și Irina! .. . Da 
tu, Irino, ce cauți pe aici? . . . strigă el cu 
glas înecat.

Irina rămase ca de pâtră, vădend pe 
Gheorghe. Amândoi amuțise, uitându-se 
unul la altul cu lacremile în ochi.

— Da tu unde stai, Gheorghe, întreba 
moș Șerban.

— îs ordonanță la domnul colonel.
— Ecă, măi băete, am venit să ne 

judecăm din nou. Irina tot nu-șl putea veni 
în fire. Stătea sfiiciosă și galbenă la față cu 
ochii țîntă la Gheorghe.
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Despre acțiunea de pace puține soiri 
nouă sunt. Se dice, că guvernul Olandei a 
răspuns la invitarea lui Krîiger și Steyn 
de-a interveni, că în urma declarațiunei 
Angliei din care reiese, că nu voesce inter- 
vențiunea, Olanda nu pete se împlinâscă 
dorința Burilor.

Celelalte puteri tac și nu fac nimic, 
dovadă, că răsboiul are să se continue.

SOIRILE DILE1.I
— 11 (24) Martie.

Academia Română din Bucurescl șl-a 
deschis sesiunea ordinară de primăvară 
Marția trecută. Dintre membrii ordinari ro
mâni de dincece au fost presențl la deschi
dere d-1 Iosif Vulcan din secțiunea literară, 
și P. S. Sa episcopul Popea (membru nou 
ales) din secțiunea istorică, âr dintre mem
brii corespondenți d-1 protopop Zachariă 
Boiu. Ca ospețî au luat parte la ședința de 
deschidere archimandritul Filaret Musta și 
protopresbiterul Andreii! Ghidiu din Ca
ransebeș. Episcopul Ntcolae Popea va ține 
discursul său de recepțiune la Academiă 
într’uua din Zilei® săptămânii viitore. Va 
vorbi despre viața și faptele fericitului Me- 
tropolit Șaguna. P. S. Sa, după cum oetim 
în foile de dincolo, a făcut visite Metro- 
politului-Primat, ministrului plenipotențiar 
al Austro-Ungariei, marchisului de Pallavi- 
oini, și membrilor Academiei, oarl toți i-au 
întors visita. Joi după am(Șdr, P. 8. Sa 
episcopul Popea a fost primit în audiență 
de M. S. Regele.

Pentru masa studenților dela șoo- 
lele medii și superiore din Brașov au intrat 
următorele contribuiri:

a) DeJa d-na Balașa St. Blebea, coti- 
sațiă anuală pro 1900: 20 corone.

b) Dela d-1 Virgil Berariu, fost elev 
al școlelor nostre, silvicultor în Momescl, 
24 cor. 11 bani.

c) Pe lista Jir. 25 (colectant d-1 pro- 
topresbiter gr. or. al Abrudului P. Popo- 
vicl): Basiliu Bașiota jude reg. în pens. 
10 cor., I, Serb, proprietar în Cărpiniș 
10 cor., Dr. Laurențiu Pop 10 cor., „Au
răria?, cassă de economii 20 cor., Dr. Euea 
Draia adv. 10 cor., Dr. Vas. Fodor 10 cor., 
Dr. Nicola (an de an) 4 cor., Petru Popo- 
vicl protopresbiter gr. or. 10 cor., cu totul 
<'4 corone.

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
șcblelor.

0 comună, care s’a lăsat de beu- 
tui'ă. Din părțile Tergu-Murășului primim 
îmbuourătorea scire, că locuitorii români 
din comuna Tirimia-mare încă în Ziua de 
Boboteză a acestui an aufăout legătură în 
scris, că nu vor mai bea vinars și s’au obli
gat de bună voiă a-se supune unei pedepse 
de 10 fi, în favorul bisericei la cas oând 
ar călca acest legământ. Legământul a fost 
subscris de 130 capi de familiă, adecă de

I toți loouitorii români, afară de câțl-va ser
vitori de pe la curți. Au trecut de atunci 
două luni și bravii Români și-au ținut cu
vântul. Jidanul cârciumar, care pănă aci 
nu-șl mai încăpea în piele de îugâmfat, ce 
era, a înoeput să umble la colindat pe la 
preotul și pe la alțl fruntași ai comunei, 
rugându-se de iertare, ba făcând chiar și 
un ofert de 160 corone în favorul bisericei, 
numai ea „să se facă pace”. Omenii însă 
sunt cuminte, că sciu ei ce însâmnă „pacea” 
dorită de Jidan și nici prin gând nu le 
trece să-și calce legământul, âr Jidanul îșl 
strînge catrafusele ea să se ducă. De vor 
urma ou hotărîrea pe acâstă cale, fiă siguri 
Românii din Tir'mia, că peste puțin sbrtea 
lor va fi neasămănat mai bună și mai în
flori tore.

Ministru-președinte Szell și tine
rimea universitară maghiară. 0 depu
tăția de tineri universitari maghiari s’a dus 
alaltăerl la ministru-președinte Szell, ca 
să-1 roge a primi patronatul asupra es- 
cursiunei, ce tinerii maghiari vor face o la 
Paris. Ministrul i-a primit cu bucuriă și s’a 
declarat gata a primi patronagiul, căci îi place 
ideia acestei escursiuhl; rogă însă tineri
mea să ia planul acesta în serios și să 
arată Parisului, că junimea nnei națiuni de 
o miie de ani nu trăesce numai, ci și în
vață și ou arma culturei luptă pentru apă
rarea desvoltării și a culturei naționale. — 
D-1 Szell a greșit în alegerea termicilor, 
căci tinerimea maghiară nu apără, ci atacă, 
dovadă cele ce s’au întâmplat în adunarea 
ei din Peșta, în care a atacat și insultat 
tinerimea germană, pentru că aeâsta vrâ 
să apere într’adevăr limba și cultura ger
mană.

Jan Kubelik — noul Paganini. 
Vinerea viitore în 30 Martie st. n. va da 
în Brașov un oonoert d-1 Jan Kubelik, cel 
mai mare virtuos în violină al timpului 
nostru, supranumit noul Paganini. Tînărul 
boem, care încă n’a împlinit 20 de ani, 
este, după vestitul Paganini, cei dintâiîi, 
care scie să Zică, cu acea mfiestriă, care te 
face a crede, că vibra lui e fermecată. El 
întrece și pe Thompson și Buzmester, cei 
mai celebri virtuoși, cari au urmat șcbla 
lui Paganini, și se păte d'°e, că posede 
cea mai mare dibăciă technioă dintre toți 
artiștii în violină câți s’au distins dela 
Paganini înebee. Așa constată tote auto
ritățile musicale din orașele mari europene, 
pe unde a dat concerte cu cele mai stră- r .... •lucite succese. Mai <j10 criticii musicall 
despre Kubelik, că puterea fermecătore, 
ce-o scie da vibrei >șale, nu o datoresce 
numai școlei esoelente, ce avut’o de mic 
copil și diliginței sale de fer, ci mai mult 
încă talentului și genialității sale înăscute, 
— căci este artist din grația lui Dum
nezeu. — La concertul de Vineri al tînă- 
rului artist, ce se va țină în sala de con
certe dela Redută, vor mai da concursul și

distinsa cântărâță de operă Dora Lichten
stein și ca aoompaniator la pian d-1 Lu
dovic Schwab, profesor la conservatoriul din 
Praga. Programele urmâză a se publica. 
Bilete se pot oăpăta de Luni dimineța în- 
oolo la librăria Hiemesch, tergul grâului.

Biblioteci unguresc! în comitatul 
Satyțlcijî. In comitatul. Sabolcii! s’au înfi
ințat deja în 107 comune biblioteci popo
rale. Un trimis al ministrului Daranyi toc
mai acum voesce să constate resultatele 
dobândite după un an de praxă cu acâstă 
nouă instituția de crescere a poporului. 
După constatările de pănă acum, nici în- 
tr’una din comunele în cari se află biblio
teci, numărul cetitorilor n’a fost mai mic de 
300, sunt însă și comune de acelea, unde 
numărul cetitorilor a trecut peste o miie.

Foc. Un mare foc s’a iscat astăzi la 
IO bre a. m. în suburbiul Scheit! (Tocile) 
la casa loouitorului Dumitru Bărbier, că
răuș. Focui a nimioit tot ce i-a eădut în 
cale. S’a putut însă localisa prin ajutorul 
vecinilor, cari din întâmplare erau pe acasă. 
Paguba, după cum se dice, este de peste 
500 fl. Focul nu se scie, din ce causă s’a 
isoat. Casa a fost asigurată.

Dela „Reuniunea Crucei Roșie” 
din loc primim următbrea comunicare: Re- 
presentațiile de diletanțl arangiate de că- 
tră Reuniunea militară sciențifică și de ca- 
sină din loc în favorea „Crucei Roșie” în 
5, 6 și 18 Martie n. c. au dat un câștig 
curat de 1942 corone 84 bani. Ao^sta do- 
vedesce viu, cât de număros au fost cerce
tate aceste representații forte reușite și d-1 
colonel Rieger pote reprivi cu mulțumire 
la opera sa. Reuniunea „Crucei Roșie” și 
comitetul său are deci deplină oansă de-a 
aduce mulțumiri Reuniuuei militare scien- 
țifice și de casină.

Urmările beției. D-1 învățător Dum. 
S. Ardelean din comuna Negresei ne îm- 
părtășesce următbrele cașuri, cari ar trebui 
să servâscă spre învățătură tuturor celor 
ce n’au învățat încă a soi, ce însâmnă beu- 
tura de rachiu. Etă ce ne scrie: Petru Ci- 
cio al lui Tbder din Negresei, în 15 Mar
tie diminâța pregătindu-se ou carul să 
mbrgă în deal după șindilă, a cugetat, că 
înainte de mâncare ar fi bine să bea un pahar 
de rachiu, având și ceva durere înăîntru. 
Mergând la vecinul Leibi în birt, a început 
să bea, uitând, că are de-a merge în deal. 
Bând un pahar, bând două, s’a îmbătat, 
încât alții l’au dus acasă, punendu-1 pe pat, 
neputend vorbi nici un cuvânt. Fiindu-i 
rău, au chiămat medicul, der nu i-a putut 
ajuta nimic; s’a chiămat și preotul să-l 
mărturisescă, dâr neputend vorbi, nu s’a 
putut mărturisi; în apusul soreltii a răpo
sat, lăsând în urma sa soția ou șâse copii 
minorenl. Etă unde duce beutura rachiului 
pe om! Tot asemenea a pățit’o și Todor 
Mooiran în vara trecută, bând în birt ra

chiu pănă săra târcliu și de amețela rachiu
lui neputend merge acasă, s’a culoat afară, 
înaintea ușii birtului, unde diminâța a 
fost aflat mort, lăsând în văduviă pe soția 
sa cu o copilă. Ar fi bine, dâcă s’ar lăsa 
odată poporul de aoâstă beutură ticălosă, 
care numai la perire îl duce.

Catastrofa unei comune. Din Deșiti 
se sorie, că comuna Jibău din corn. SălagiQ. 
a fost lovită de o mare nenorooire. Alal
tăerl nbptea un foc a isbucnit în co
mună și flăcările ajutate de vânt au mis
tuit și prefăcut în cenușă aprope tbte clă
dirile. Nici biserioa și școla n’au rămas în
tregi. Afară de vre-o 4—5 case, tote ce
lelalte au ars cu desăvârșire.

Dar pentru biblioteci poporale. 
Ni-se comunică, că d-1 Demetriu Bardoși 
locotenent c. și r. în Regimentul de in
fanteria Nr. 37 staționat în Seraievo (Bos
nia), a dăruit 25 esemplare din opul său 
„Regulamentul de serviciu partea I, III 
pentru școlele de șărgl ale armatei comune 
și ale honvedimei” ; apoi bibliotecilor popo
rale înființate sub auspiciile Asociațiunei 
pentru literatura română și cultura popo
rului român alte 25 de esemplare, a împăr
țit gratuit între bibliotecile institutelor de 
învățământ românesci de ambele confesiuni 
din Blașiu, Sibiiu, Brașov, Beiuș, Năsăud, 
Gherla și Lugoș.

Serata-concert dată de musica orășe- 
nâscă în beneficiul d-lui G. Hedwig Dumi
necă sera în 25 Martie n., are programul 
următor: 1. „Marche cosmopolitaine* * de Nor- 
mann (nou); 2. Uvertura la „Rienzi” de K. 
Wagner; 3. „Durch die Blume* , vals de 
Seidl (nou); 4. Fantasia din opera „Car
men*,  de Bizet; 5. „Revue, du bal*,  inter
mezzo de Koeigsberger (nou); 6. Raphsodiă 
ungurească de Liszt; 7. „Liebes geheimniss*,  
Gavotte de Komzak (nou); 8. „Deșt&ptă-te 
Române*,  fantasiă română de Schafer;

— Mama ... a murit, Irino 1
— Ei, sărmana, dicea moș Sandu, a 

murit și mai bine c’a strîns’o Dumnezeu, 
că se chinuia degeaba, de când ai plecat tu.

Două lacrimi mari și fierbinți se lă
sau în jos pe obrajii lui Gheorghe.

Moș Șerban plecă cu ceilalți țărani 
după el, 6r în urma lor, Gheorghe și Irina 
ținându-se de mână începură să-și vină în 
fire; îșl povesteau încet ce-a făcut fie-care, 
de când nu se mai văduse.

— S’a măritat Gherghina lui moș Ște
fan, scii, Gheorghe. Am fost și eu la nuntă; 
era așa de frumos!

— Și cu cine, Irino?
— Cu Radu, cel dela Pleșa, scii . . .
— Ei da! Sciu.
— Când eram la nuntă, eu mă gân

deam la tine, Gheorghe.
— Apoi, âcă Irino, un an a trecut 

aprope. Mai am doi, oii! scăpa, și atunci....
— Da ce-i în casa asta mare, Ghe

orghe ?
— Aici e un otel, dă, un fel de han 

unde vin boerii. . . .
— Da mama cum a murit, Irino ?....
— Ei sărmana, când m’am dus într’o |

9. „Was Icommt jetzt?*,  potpuriu de Kral;
10. „Blau und rot*,  marș de Brandner.

Activitatea despărțemintelor Âso- 
ciatiunei.

In anii din urmă s’a pornit mai ales 
în câteva dintre despărțămintele Asooia- 
țiunei o activitate îmbuourătore și forte 
mult promițătore.

înainte se distingea, pe cât ne adu
cem aminte, cu deosebire despărțământul 
Sălăgean, desfășurând o acțiune seriosă 
pentru cultura nemijlocită a poporului, și 
silindu-se a înouragia ou deosebire învăță
mântul poporal prin visitarea esameDelor, 
prin premierea învățătorilor etc.

Astăcjl avem mai multe despărțăminte 
cari lucră cu zel crescând pentru lățirea 
culturei în popor. Intre aceste pdte fi pus 
la locul prim tînărul despărțământ dela 
Timișora, al cărui director e d-1 advocat

di la ea cu tușa Ruxanda, am găsit’o ța- 
pănă de frig și pănă a doua di a murit.

— Da casa nostră cum a rămas?
— E încuiată șî acu. Nu-i nimeni 

în ea.
Șerban și cu ceilalți țărani întrau pe 

porta unei case, unde sciau că locuesce un 
avocat; er Gheorghe și Irina se lăsau în 
vale, înspre port.

Irina rămase uimită de tot ce vedea. 
Povestirea mamei sale asupra Galațului îi 
revenea, din când în când în minte. Cu 
gura căscată și cu ochii pe vapore, Irina 
ținea încleștat de Gheorghe pe mână, sco
țând esclamații de mirare. De un ceas și 
mai bine rătăcesc amândoi, uitați pe cheiul 
Dunărei.

Pe la asfințitul sorelui, toți se îndrep
tară înspre hanul lor din marginea Gala
țului. Gheorghe îi petrecu pănă în apro
piere de han cu grija, că pote l’o fi aștep
tând cuconița și cu domnul colonel. Se des
părți de Irina, spunându-i că o să mai vină 
astă-seră.

Pe la dece cesurl târcliu, Gheorghe 
vedend că domnul colonel se gătesce de 
culcare, se furișa pe portă și nu s’a mai 
oprit decât la han. Găsi pe Irina, aștep- I

tându-1 în portă. In mijlocul ogrădii, moș 
Șerban, încunjurat de ceilalți țărani îi sfă
tuia ce să mai vorbescă mâne la judecată.

Tot timpul cât Gheorghe vorbia cu 
Irina, era preocupat de un singur gând: 
să spue ore și lui moș Șerban, că grecu 
a venit la domnul colonel și, că a vorbit 
de judecata de mâne ? Der la ce bun se 
gândea el din nou. Tot nu o să-i folosăscă 
nimic. Se temea să nu-i strice inima mai 
rău. Trecuse miedul nopții și Gheorghe nu 
se îndura să mai plece de lângă Irina. 
Mână în mână, amândoi îșl reamintesc dra
gostea lor cu mai mult foc. Nu se simțeau 
însă aici, în voia lor, așa ca altă-dată sub 
nucul din grădină.

Temându-se să nu se facă diuă, Ghe
orghe se smuci din mânile Irinei și eși re
pede pe portă.

** *
A doua Zi de dimineță, aprope tot 

/trotuarul din fața curții de apel era ocupat 
de vre-o trei-ZecI de țărani. Toți steteau, 
care rezimațl de gard, care pe jos, aștep
tând să-i chieme.

Ori de câte-orl întră său eșia cineva 
din localul curții, decă era altfel decât ei

îmbrăcat, se sculau îndată, luându-șl căciu- 
lele din cap. Trecuse de am^Ză și judecă
torii de abia începuse să sosescă a lene 
unul câte unul.

Imbulzela și neliniștea crescea, er pe 
la trei cesurl ușierul strigă: domnul Che- 
falidi și cu locuitorii de pe valea Horîncei. 
Toți se precipitară, moș Șerban în frunte 
și ducând cu ei aprope pe sus pe moș Trifu.

După câte-va întrebări ale președin
telui și, după o pledoariă a avocatului, care 
apără cererea domnului Chefalidi, preșe
dintele se adresă locuitorilor întrebându-i, 
decă au apărător. Moș Șerban eși mai în 
față și răspunse:

— N’avem domnule președinte, că 
n’am putut să-l plătim, cât ne-a cerut; der 
âcă eu pot să vă spui cum e dreptul nostru.

Și moș Șerban începu să vorbescă 
așa de clar și așa cu inimă, că judecătorii 
păreau un moment înclinați a recunosce 
dreptatea satului.

— Neam din neamul nostru seim, 
domnilor judecători, că noi am stăpânit tot- 
dâuna imașu satului. Cuconu Radu, fostul 
proprietar și alțl proprietari, cari au mai 
fost înainte, ni l’au lăsat nouă cu limbă de 
morte și nici odată nu ni-au împedecat vi- 



Emanuil Ungurianu. Activitatea multilate
rală și ns^nosă pentru cultura poporului, 
cum a de^fășurat’o despărțământul Timi- 
șorei, deși șsistă abia de un an și jumă
tate, este unioă în felul ei și, mulțumită 
zelosului său director și tovareșilor săi de 
muncă, ne înfățișâză un resultat de tot 
îmbucurător. Etă, după organul Asocia- 
țiunei, ce a luorat în 1899 acest despăr
țământ :

Comitetul central al despărțământului 
Timișora: 1. a prenumărat 20 esemplare 
din numerii de Duminecă ai „ Gazetei Tran- 
silvanieiu și i-a dat gratuit spre cetire ță
ranilor noștri din 16 comune de pe teri- 
torul desp.; 2. a înființat 2 biblioteci popo
rale și le-a dat spre folosință; 3. a înfiin
țat un fond din contribuirl benevole pen
tru procurarea de cărți pe sema bibliote
cilor poporale ; 4. a premiat un învățător cu 
50 cor. pentru progresul bun făcut în școlă;
5. a înființat din contribuirl benevole un 
fond pentru premiarea învățătorilor și învăță- 
torelor, cari vor lucra cu zel și vor pro
duce resultatemulțămitore în școlele nostre 
poporale; 6. a înființat un fond cultural, din 
ale cărui venite să se potă acoperi spesele 
cari se cer pentru o lucrare cu efect întru 
răspândirea culturei între poporul nostru; 
7. în decursul anului s’au trimis la cassa 
centrală 680 cor.; âr în administrația co
mitetului cercual se aflau la finea anului 
1899: a) ca fond cultural al desp. 1172 
cor.; &) ca fond pentru premiarea învăță
torilor 232 cor.; c) ca fond pentru înfiin
țarea de biblioteci poporale 100 cor. Nu
meral membrilor fundatori 2, pe viață 6, 
ordinari 39, la olaltă 47, afară de membrii 
ajutători.

Intre despărțămintele ndstre cele mai 
harnice, mai sunt a se număra tînărul des
părțământ al Oraviței de sub oonduoeree 
d-lui Ilie Trăilă, advooat în Oravița mon
tană. Acest despărțământ a avut în anul 
1899: 4 membri fundatori, 14 pe vieță, 69 
ordinari, 48 ajutători. Gu totul 135 membri, 
dela cari s’au incassat 4038 cortine. Cu deo
sebire se luorâză pentru constituirea de 
agenturi prin comune și înființarea de bi
blioteci poporale.

Mult promițător este și despărțământul 
Pane iova, dirigeat de d-1 Damian Popescu 
preot în Ofcea, vice-director fiind d-1 ad- 
vooat Petru Tisu. Deși constituit numai în 
August anul trecut, acest despărțământ a 
înființat agenturi și biblioteci poporale în 
comunele Satul nou și Uzdin și a decis a 
înființa biblioteci și în alte 5 comune etc.

Pentru înființarea de biblioteci lu- 
crâză cu mult zel și cu succes și despăr
țământul Blașiului de sub conducerea ve
teranului profesor, protopop onorar etc. 
Ioan Gerrman. Un început frumos a 
făcut în privința acâsta și despărțământul 
Sătmar de sub conducerea direotorului său 
Gavril Trif, profesor emeritat, care încă 
șl-a început lucrarea cu înființarea de agen
turi și biblioteci; de-asemenea cel dela 
Turda, condus de d-1 protopop Oodarcea etc.

Dorim din inimă, ca asemenea cons
tatări să putem face cât mai des despre 
tote despărțămintele Asooiațiunei nostre.

Emigrările din comitatele nordice 
ale Ungariei.

Contele Alexandru Andrâssyîn- 
tr’un discurs rostit cailele acestea în 
camera ungară a citat câte-va date 
surprinc[et6re în ceea-ce privesce emi
grările poporațiunei din comitatele 
nordice ale Ungariei locuite în pre- 
ponderanță de nemaghiari. i un

Anume în comitat. Abauj-Torna 
și orașul Cașovia se află 180,000 lo
cuitori ; dintre aceștia 89.000 sunt 
bărbați și între aceștia 24.000 în 
etatea dela 25—44 de ani. Din aceș
tia din urmă, cari formeză elemen
tul cel mai capabil de muncă, în 
cursul anului 1899 au emigrat 3800, 
adecă 16°/,,.

Din 170.000 locuitori ai comi
tatului Șaros sunt bărbați 84.000, er 
între aceștia 22.600 în etatea dela 
25—44 ani; din rendul acestora din 
urmă au emigrat 5200, adecă 23%.

In comitatul Sepeș sunt 80.000 
bărbați, între ei 21.600 în etatea 
amintită și din aceștia au emigrat 
4000, seu 19%.

In comitatul Ung sunt 135.000 
de locuitori, între ei bărbați 67.000, 
dintre cari 18.000 la etatea de 25— 
44 ani. Au emigrat din aceștia din 
urmă 4000, seu 22%.

In comitatul Zemplinului: lo
cuitori 300,000; bărbați 148.000, din
tre aceștia în etate de 25—44 ani 
40.000; au emigrat din ei 6000, 
adecă 5%.

Din tote cinci comitatele au 
emigrat așa-deră la America într’un 
singur an (1899) 23.000. de bărbați, 
cari formeză elementul cel mai bun 
de muncă.

După socotelile lui Andrăssy, 
din numărul total al emigranților se 
reîntorc 4600, restul de 18.400, seu 
15% nu se mai întorc în veci.

Etă cum sciu „patrioții“ ma
ghiari să fericescă poporațiunea țerei. 
Pe locuitorii băștinași, cari de ne
numărate ori au dat probe de cre
dință pentru patriă și tron versân- 
du-șl sângele pe câmpurile de răs- 
boiu, îi amăresc și chinuesc făcen- 
du-i se ia lumea ’n cap, er locul lor 
îl lasă se fiă ocupat prin porodițe 
streine venite de prin Galiția.

Dela comună.
Brașov, 23 Martie.

In ședințele de erî și de alaltăerl ale 
representanței nostre comunale s’au desbătut 
unele eestiunl de interes mai mare.

In ședința de Miercuri primarul-pră- 
ședințe Hiemesch a împărtășit între altele, 
că ministru de comercifi a promis, că gara 

Brașovului va fi mărită în mod oorăspun- 
dâtor. Mai departe a comunicat, că între- 
prindâtorul olădirei casarmei de infanteria 
Weil a depus cauția și a început cu lu
crările.

O desbatere mai mare s'a încins rela
tiv la cestiunea cimiterului central. Senatorul 
Schnell, ca raportor, a esplicat pe larg cum 
s’a ivit necesitatea înființării unui oimiteriu 
central, care e discutată de cjeol de ani, 
fără însă să se fi adus vre-o hotărîre. In 
fine face, în numele magistratului, propu
nerea, ca comunitatea să anunțe ca decisi- 
une, că pe locul câștigat de oraș pentru 
acest scop, Ion situat între gara centrală 
și cea dela Bartolomeu și are o suprafață 
de 25 jugăre, să se înființeze un cimiteriu 
central, care să fie deschis la 1 Septemvre 
1903. Dintre cele 17 cimiterii confesionale, 
ce esistă adl în Brașov, ar trebui să fiă în
chise pănă la 1905, cele mai ocupate 5 din
tre ele, și adecă: 1. Cimiterul rom. cat. 
din Blumena; 2. cel rom. cat. din Sche’îi;
3. Cimiterul gr. or. din BrașovechI; 4. Ci- 
miterul ev. aug. din Prund; Cimiterul bi- 
sericei Sf. Nicolae din Scheiîi. — Celelalte 
12 să fiă închise după alțl 10 ani, așa că 
din anul 1915 încolo cimiterul central să 
fiă pentru tote confesiunile singurul loc de 
înmormântare.

Fiă-oare dintre confesiunile diferite 
va avâ în cimiterul central despărțămân
tul său propriu, a căruia estindere se va 
măsura după numărul sufletelor. Pe locui 
lor confesiunile vor pute clădi, pe spesele 
propri, clădirile necesare pentru ceremo
niile lor de înmormântare. Oficiul de con- 
strucțiunl orășenesc să fiă însărcinat de-a 
face planuri și devizurî pentru clădirile 
cele mai necesare, ce va trebui să le ridice 
comuna, cari să nu coste însă mai mult de 
120,000 corone și să le presante comuni
tății.

Comisiunea permanentă a primit pro
punerea magistratului cu ore-carl modifi
cări, între cari și aceea, ca acele oimiterii, 
cari vor corăspunde cerințelor sanitare, să 
pătă fi folosite înoă și peste anul 1915.

Cel dintâiii vorbitor, d-1 protopop 
Baiulescu, s’a pronunțat în contra propu
nerii magistratului cu considerare la deose
birile rituale ale confesiunilor și la starea rea 
financiară a orașului. A propus să se amâne 
decisiunea și confesiunile să fiă însciințate 
și întrebate, cât vor să contribue din pro
priile mijloce la spesele cimiteriului cen
tral.

Propunerea d-lui Baiulescu a fost 
spriginită de d-nii: adv. Adam, H. Schiell. 
și Dr. Zakarias. Pentru propunerea magis
tratului a vorbit presbiterul Hubbes, Dr. A. 
Eabritius, Dr. E. Gusbeth și raportorul 
Schnell. Predicatorul Soherg a propus să 
se respingă cu totul propunerea magistra
tului, nu numai din cause confesionale, ci 
și practice. A rămas în minoritate. Aseme
nea n’a fost primită de majoritate nici pro
punerea de amânare a d-lui Baiulescu și 
s’a primit propunerea magistratului, cu 
adausurile comisiunei permanente.

In ședința a doua, erî, s’a primit pro
punerea magistratului, prin care se stabi
lesc locurile și taxele de pășunat pe 1900 
ou modificarea, că pentru vitele, ce vor 
merge la pășunea așa numită „Staf'fenu se 
vor plăti câte 4 cordne de cap de vită 
pe an.

Punotul următor privea monumentul 
milenar de pe Tâmpa. S’a cerut, ca orașul 

să ia acest monument sub scutul său, der 
comunitatea a. decis în Iunie anul trecut 
de-a respinge propunerea acesta, deore-ce 
siguranța monumentului nu e periclitată. 
Cinci membri maghiari ai oomunității au 
apelat în contra acestei decisiunl la aduna
rea comitatensă, care a anulat’o.

De astă-dată la propunerea magistra
tului, adunarea a deois de-a lua monumen
tul în soutul moral al orașului Brașov, 
conform declarațiunei făcute la inaugurarea 
lui de primarul orașului.

In fine s’au ales ca bărbați de încre
dere la recrutarea principală din anul acesta 
Sterie Stinghe și Friedenc Wolff și s’au re- 
soB’at câte-va puncte de mai puțină în
semnătate.

Adunare de învețători.
Comit. B.-Năsăud, Martie 1900.

Filiala Monorului a Reuniunei învăță- 
toresol „Mariana.11 și-a ținut adunarea anu
ală în Sebeșul superior (cotn. Bistrița-Nă- 
săud) în 26 Febr. n. c. Dintre 19 învăță
tori, cari ne ținem de acâstă filială, ne-am 
presentat numai 12, er 7 au lipsit și nu
mai unul și-a sousat absența.

La 8 6re am mers ou toții la s. bi
serică, unde s’a celebrat s. liturgiă prin d-1 
preot looal Basiliu Nechiti, după aceea am 
fost invitați cu toții la d-1 preot, unde ni- 
s’a oferit un bogat dejun și o primire cât 
se pdte de căldurosă, atât din partea d-lui 
preot, cât și a stimatei sale soții.

Am mers apoi cu toții la șcdlă, unde 
ne așteptau elevii și un număr frumos din
tre fruntașii oomunei. După deschiderea 
ședinței prin președintele filialei Georgiu 
Todoran, s’a ales oomisiunea critisătore, 
apoi a urmat tractarea unei prelegeri prac
tice din cant cu băieții din olasele III, IV, 
V și VI din partea învățătorului școlei fun- 
daționale din Monor, Gregoriu Romanesi, 
deși a fost aspru oritisată tractarea, totuși 
s’a declarat, ca bine sucoesă, preoum a 
și fost.

Piesa din abecedarul de Petri, „Fiiul 
mulțumitor1*,  s’a tratat în formă de analisă 
logică de învățătorul local Teodor Groze. 
S’a declarat de succâsoă, însă mai mult din 
oonsiderare și pentru a încungiura bănue- 
lile în poporul ce era de față.

Disertația „Cari sunt căușele cercetă- 
rei neregulate a școlelor elementare dela 
sate din partea școlarilor și cari ar fi mij- 
locele pentru vindecarea acestui rău de 
Romul Cincea, învățător în Gledin, a fost 
bine sucoâsă și disertantului ’i-s’a votat 
mulțămită protocolară.

La cererea inspectorului reg. de șcble, 
ca filiala să-și dea părerea, decă este de 
lipsă să se pregătesoă pentru școlele ou un 
singur învățător plan de învățământ sepa
rat de al celor cu mai mulțl învățători, 
adunarea esprimă părerea, că pentru șoo- 
lele cu un singur învățător trebue plan se
parat. Toți au fost pentru aoâsta, singur 
președintele filialei a fost contra, der l’am

tele dela păscut. Și asta-i vorbă de nouă- 
decl de ani aprope. Tot satu-i martor; din 
bătrâni sciu acdsta. Ecă, moș Trifu, din 
sat dela noi, îi martor, om de-o sută de 
ani aprope și cu frica lui Dumnedeu! El 
o se jure și o să spue drept!

Judecătorii rămân uimiți, vădând pe 
moș Trifu, pășind încet spre ei, rădimat în 
cârjea lui de alun.

— Se trăițl, Măria Vostră, dicea moș 
Trifu făcându-șl crace înaintea judecăto
rilor. Neam din neam seim, că imașu de 
lângă sat e al nostru. Când eram eu copil, 
pe acolo păsceam oile satului nesupărat de 
nimeni. Dumnezeu de sus scie ! asta-i drep
tatea nostră!

Procesul n’a durat decât vre-o jumă
tate de oră. După dece minute de chib- 
zuâlă judecătorii vin din nou în sala de 
ședință. BasațI pe câteva argumente, invo
cate de avocatul domnul lui Chefalidi și 
nepricepute de moș Șerban, se acorda ce
rerea domnului Chefalide de a pune stă
pânire pe moșia satului. Hotărîrea însă . .. 
cu drept de recurs.

Gând moș Șerban audi hotărîrea asta 
’i se păru că totă sala se învârtesce cu el. 
Simțindu-se amețit, se răaimâ puțin cu mâ- 

nile de grilajul din față. Când îșl veni în 
fire, n’a putut să mai dică decât:

— Nu ne mai putem judeca, domni
lor judecători; suntem săraci lipiți pămân
tului. Ne-o face atunci dreptate cel de sus !

Țăranii es atunci unul câte unul tă
cuți și cu inima sfîșiată de durere. Fără 
se mai scie pe unde merg, se văd ajunși 
în ograda hanului.

— Da Gheorghe și Irina unde or fi 
ore? întreba moș Sandu.

— Apoi când am întrat la judecată, 
răspunse Marin, ei spuneau că se duc prin 
târg să mai umble, să vadă.

Pe malul Brateșului, în dosul grădi- 
nei publice, Gheorghe și lrina stau în ierbă 
privind luciul apei din lac. Irina nu vă- 
duse de când era ea atâta apă. Amândoi 
mână ’n mână steteau lipiți unul de altul, 
vorbindu-șl de dragostea și de viitdrea lor 
gospodăria. Irina văduse și simțise atâtea 
de multe în cjiua aceea; ’i se părea, că e 
pe altă lume.

— Să vii și tu Gheoghe cu noi; s^ 
vedl și casa vostră și să mai ședem îm
preună, măcar o săptămână.

— Cum n’așl vrea să viu Irino! dâcă 
mi-ar da drumul domnul colonel.

Sorele era la asfințit și ei uitase de 
proces și de toți cei cari întrebau de ei.

— Să mergem, Irino. Trebue să fiu 
acasă, când o veni domnul colonel la masă, 
altfel ....

Gheorghe duse pe lrina pănă la han.
Amândoi erau nerăbdători să afle cum 

a eșit procesul.
Gând întrau pe porta hanului, Șerban, 

cu fruntea încrețită de durere, gătea carul 
de plecare, ungendu-i osiile cu păcură.

— Ei, moș Șerban, ce s’a făcut cu 
procesul ?

— Ne-o mâncat, bre Gheorghe! Ju
decătorii au stricat hotărîrea, ce câștiga
sem la tribunal. Grecul o să pue mâna pe 
imaș! Să-l trăsnescă Cel de sus, că mai 
bine nu i-oi (Ț06!

Gheorghe și lrina aveau pumnii și 
fălcile încleștate de mâniă.

— Mă duc, Irino, am zăbovit prea 
mult.

După-ce Gheorghe dispăru pe portă, 
■lrina se duse la moș Șerban și-i spuse, ve
selă, că pdte să se întorcă și Gheorghe cu 
ei. Șerban n’a răspuns nimic........

Totă sera aceea, a fost un chin pen
tru toți. Când se gândeau să se întorcă 

acasă, așa desnădăjduițl, îi apuca groza ca 
la gândul morții de veci.

— Ce păcat mare a fost să ispășim 
noi, Sandule! dice moș Șerban. Ce-i blăs- 
temul ăsta pe satul nostru?!

lrina asculta, plângând înăbușit cu 
capul în paele din car.

Aprope de medul nopții, Gheorghe 
întră pe porta hanului cu o traistă la sub- 
țioră. Se duse drept la lrina. îi spuse ei 
și lui moș Șerban, că d-1 colonel i-a dat 
drumul pentru dece dile să vie acasă.

— Ce bine-mi pare, Gheorghe ■ dicea, 
duios lrina, că vii și tu cu noi!

*
* *

După trei clile de drum, toți lihniți 
de fome și sleițl de putere, întrau, înspre 
seră, pe porta satului.

Vestea sosirii se duse repede, în tot 
satul. Dela mic păn’ la mare, se adunară 
rotă împrejurul lor și care mai de care în
trebau, ce s’a făcut cu judecata.

— Suntem prăpădiți de-acu, omeni 
buni! Glasul sfîșietor, cu care vorbea moș 
Șerban, amuțise totă lumea adunată îm
prejurul lui. Nimeni nu mai îndrăsnea să 
vorbâscă, să mai întrebe ceva. 
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lăsat singur, căci nu se pote pretinde dela 
un învățător, care conduce șâse despărță- 
minte, să potă face tot același progres, ca 
și învățătorul, care oonduoe un singur des
părțământ.

In comitet au rămas tot aceiași. Adu
narea viitore se va țiue în Nușfalăul Că- 
tunesc.

După terminarea ședinței am fost in
vitați la oolegul nostru Teod. Groze la 
prân<3, ăr după aceea ne-am depărtat.

Un membru.

Cuvent funebral
rostit de I. DA.RIU la înmormântarea învățătoru

lui Can<liu Groza, la 6 (-9) Martie 1900*)

*) După ce am anunțat într’unul din Nrii. 
trecuțl ai foii ndstre încetarea din vieță a regre 
tatului învățător Candin Groza întâmplată la 4 (17) 
Martie a. c., lăsăm sâ urmeze discursul funebral 
ce s’a ținuț cu ocasiunea acesta, din care mai 
bine se va vede, că cine a fost râp osatul - Red.

Stimați și jalnici Ascultători 1
înaintea nostră erășl ne stă o prive- 

lisce tristă. Puține cesurl liniștite și fericite, 
puține momente de mângâiere putem nu
măra în scurtele dile ale vieții nostre pe 
pământ. Restul lor e numai chin, amar și 
durere.

Când se sfîrșesc năcasurile și sufe
rințele pentru unii, se legă și încep pentru 
alții. Lanțul lor e așa de tare, că nu se 
pote rupe nicl-odată; de se rupe cum-va 
vre-o zală, se încopcie iute una cu alta și 
lanțul lor este erăși întreg. Spre a ne în
credința despre acesta nu e de lipsă să 
alergăm cu gândurile nostre după probe 
din trecut. Pentru acum cred, că ne este 
de ajuns proba ce o avem înaintea nostră. 
Ea stă de față, învelită în giolgiu de pânză 
și astrucată în câte-va bucățele de scân
duri, și peste puține momente pusă în 
mormântul rece și întunecos. Proba acâsta 
e chiar un soț al nostru cădut prea de 
timpuriu, der cu onor pe câmpul de muncă 
în lupta vieții. Dușmanul cumplit al vieții, 
mortea, prea curând și prea crud l’a lo
vit. Inima ne dore, dâr nu ne putem ajuta 
într’alt chip, decât petrecându-1 cu onoru
rile cuvenite unui vrednic tovaroș al nos
tru păn’ la locul, unde am petrecut și pe 
alții scumpi ai noștri. De ce privim mai 
mult la dânsul și ne revocăm în memorie 
mai multe suvenir! scumpe din trecutul lui, 
de aceea ne dore și mai tare.

Der ori cât ne-ar dUrea de mult, tot 
trebue să ne dăm semă cel puțin pe scurt, 
■că cine a fost tovarășul nostru cădut, ce 
posițiune a ocupat și cum s’a luptat în 
rândurile nostre. O premit, că ori de unde 
am începe, îl aflăm credincios și devotat 
misiunii sale între noi pe pământ.

*

Răposatul învățător Candin Groza s’a 
născut din părinți plugari în comuna Mă- 

gina, comitatul Albei de jos, la 18 Septem
vrie 1871. Școla primară și-a făcut’o în 
comuna sa natală. De aci a trecut la Aiud, 
unde a învățat și absolvat patru clase ci
vile. Dela 1891/2—1893/4 a urmat și ab
solvat cursul pedagogic în seminarul nos
tru din Sibiiu, cu calculul geueral „dis
tins u.

In anul 1894/5 s’a aplicat ca învăță
tor în Gemătul Săcelelor, unde a rămas 
pănă la 1896/7 și unde s’a și căsătorit. De 
aci a trecut ca învățător la școlele nostre 
primare din loc, unde a funcționat pănă la 
la finea anului școlar trecut, când apoi pe
riculosul morb, ce se încuibase încă de mai 
înainte, s’a pronunțat în mod vehement 
și l’a făcut imposibil de a funcționa mai 
departe ca învățător, er în urmă a pus 
capăt vieții sale active și rodnice.

Decă privim acum la calitățile per
sonale ale răposatului ca fiiîl, ca soț de 
căsătorie, ca părinte și ca învățător și 
membru în societatea nostră, îl aflăm 
tot-deuna cu demnitate la locul său și con
dus de o moralitate, activitate și energie, 
esemplară.

Ca fiiu era un model de ascultare, 
iubire și supunere cătră bunii săi părinți, 
așa că și altor fii din comuna sa li-a ser
vit ca pildă.

Ca soț de căsătoriă îl aflăm față de 
scumpa sa soția: bun, blând și candid, pre
cum și numele îl purta. Pote că nu 
e prea mare numărul acelor femei , 
cari să se fi simțit așa de bine și de fericite 
lângă soții lor, precum se simția mult în
tristata sa soțiă.

Ca tată răposatul ardea de dorul de 
a-sl vede asigurate scumpele fotografii ale 
sufletului său,—copilașii săi. Densul nu nu
mai și-i îngrija cu abnegațiune, iubire și 
devotament de părinte, ci vre să fie la timp și 
un model, care să servescă multor părinți ca 
îndreptar în crescerea copiilor lor. Adi însă 
aceste nevinovate ființe, copilașii săi, sunt 
lipsiți de jumătate, decă nu mai mult, din 
binele ce li-l’ar fi putut presta și mai de
parte, dâcă nemilosa morte nu li-1 răpea 
prea de timpuriu din mijlocul lor.

Să-l privim pe răposatul în șirurile ndstre 
ca: dascăl. El, par’că la șopta unui îndemn 
mai înalt, se dedicase chiămării învățăto- 
rescl: misiune apostolică și toiag de om 
sărac. Pe calea acesta a credut densul că va 
pută face bine mai mult celor apropiațl ca și 
celor mai depărtați ai săi, aici în lume.

Și-a început și împlinit înalta sa mi
siune cu adevărat devotament și abnega
țiune de dascăl, povățuit fiind în același 
timp de cunoscințe pedagogice întinse de 
un talent pedagogic eminent de a le și 
aplica în școlă și afară de școlă.

Răposatul nu cunoscea pedecl în în
vățământ, pe cari într’un mod seu altul să 
nu le fi sciut delătura din calea sa. Nu 
era elev, care să nu-1 înțelegă și se nu-1 iu- 
bescă ca și p’un părinte bun, căci la în

țeles și pe ales propunea dânsul în școlă 
și de iubire și zel era condus; bine sciind 
că numai iubirea e calea prin care poți 
pătrunde în inima copiilor, ca de aci apoi 
să începi a zidi adevărata cultură a lor.

Der și afară de școlă: în reuniuni, în 
conferințe învățătoresci, preoțescl și ori 
unde, era tot-dăuna un priceput povățuitor, 
un înfocat apărător și propagator al ideilor 
și metodelor pedagocice celor mai prospete 
și un adevărat interpretator al sentimente
lor nostre dăscălescl.

O plantă nobilă a fost răposatul 
adusă ori căcțută într’un păment pote mai 
rece, în care multe plante nobile au fost 
importate, der cari n’au putut rodi din 
destul, din pricina solului și a climei.. . 
Multele roduri date de el n’au putut 
acoperi lipsa destul de simțită pănă adi 
și pole și în viitor. —

Reposatului nu-i lipsa nimic din ca
litățile, care trebue să Ie întrunescă un soț 
credincios, un părinte bun și un dascăl 
adevărat și de cari înalte calități puțini 
alții se pot bucura.

înțelegem deră și simțim durerea ce
lor mai apropiațl ai răposatului și îndrep
tățite sunt regretele ndstre ale tuturora 
după dânsul. Toți ne măguliam cu spe
ranța aceea, că acest desnodământ fatal și 
neîncunjurat, ce s’a întâmplat, va urma 
mai târdiu, când adecă nu s’ar fi simțit 
așa de tare lipsa densului dintre ai săi; 
când ar fi dispus de o durată mai mare, 
de timp, care să-i ajungă spre a-șl pută 
pune în serviciul nostru general frumdsele 

' sale calități sufletescl, cu cari era înzestrat. 
Cu alte perspective a pășit dânsul înaintea 
nostră și fatalitatea ni-a dovedit alta.

Fericire a fost pentru noi că l’am 
avut și nefericire, că prea curând l’am 
perdut.

Nu e nimic statornic și durabil în lu
mea acâsta. „Nu avem aici cetate stătătore, 
ci căutăm pe care va se fie“. (Sf. Script). 
Da, nu avem cetate puternică și veclnică 
pe pământ, în care să putem fi scutiți de 
crâncenele lovituri ale dușmanilor noștri 
de tote nuanțele, ci căutăm alta statornică, 
dincolo de mormânt, în care să fim apă
rați cu deplină siguranță de orl-ce rău și 
unde să putem gusta în pace binele, ce ne 
este gătit acolo.

Spre acestă cetate porniși și tu scump 
coleg, desamăgit de nestatornicia acestei 
lumi.

Ți-ai părăsit pe toți ai tăi scumpi și 
iubiți: părinți, frățiori, soțioră, copilași, cum- 
națl cumnate și alte rudenii, pe noi: colegii 
tăi, pe școlarii tăi cu drag și pe toți amicii și 
cunoscuții ce i-ai avut și pe cari i-ai sti
mat; i-ai prețuit și i-ai iubit atât de mult 
lăsându-i pe toți în doliu adânc și dureros, 
plângând și regretând după tine.

Pășesce, scump coleg, în pace spre 

acel loc fericit, care este gătit celor aleși 
ai lui Dumnedeu și spre care vrednici 
fiind:

Și noi te vom urma,
Gând cesul ni-o suna. Amin 1

Literatură.
O escelentă carte pentru familii este 

„Tragedia Calvarului'1' de abatele H. 
Bolo, tradusă îd românesce de membrii so
cietății de lectură „Inocențiu M. Clein“ a 
teologilor din Blașiu. E tradusă într’o fru- 
mosă și ușâră limbă românescă având un 
format fârte plăcut, er oât pentru cuprins 
acesta e cât se pote de edificător, aducând 
jalnica istoriă a lui Isus, celui junghiat pen
tru păcatele lumei. Se pâte procura dela 
Tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov cu 
1 fl. plus 5 cr. porto.

— Din scrierile mult aprețiate ale emi
nentului nostru scriitor A. Vlăhuță se pot 
procura dela aceeași Tipografia frumosele 
novele „Inveltore'1 cu prețul de 65 cr. 
plus 5 cr. porto,

*

A apărut și se află de vânijare la au
torul în Seraievo (Bosnia) /Teressengasse 
Nr. 8) „ Regulamentul de servicin'1 par
tea I și III pentru școlele de șergl ale ar
matei comune c. și r. și ahonvefliniei reg., 
compus în limba română de Demetriu JBar- 
doși prim, locotenent ces. și reg. în regimen
tul de infanteria 37. Elitura autorului. Pre
țul unui esemplar 90 bani.

*

Partea a Vl-a Din Memoriul lui 
losif Sterca Șuluțiu de Cărpeniș“, mem
bru fundator și membru în comitetul „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român11 etc. Sibiiu, Tipo
grafia lui W. Kraft 1899. Prin publicațiu- 
nea acesta — care se estinde pe 295 pa- 
gine, tipar condensat, volumul având format 
8° mare — domnul losif Șterca Șiuluțifi. 
face un prețios serviciu literaturei ndstre 
istorice. „Memoriul11 partea VI. care cu
prinde 16 capitole, este o continuare a 
„Memoriului11 d-sale, din care 5 părți au 
apărut deja, și după cum se indică la finea 
lucrării de față, va urma și partea Vil-a. 
Notăm, că broșura de față s’a publicat în 
500 esemplare. Cei ce posed biografia lu- 
lancu, au neapărată trebuință de acest „Me
moriu11. Prețul ei este 1 fl. 25 cr. esem- 
plarul, plus 10 cr. porto. Se vinde la li
brăria W. Krafft în Sibiiu. D-nul Șiuluțiu 
dăruesce 200 fl. din prețul broșurilor pen
tru „Casa națională11, er restul pentru alte 
scopuri filantropice. Recomandăm publicu
lui nostru cu totă căldura acesta valorosă 
publicațiune.

Gheorghe, cum dădu de vederea și 
de mirosul satului lui, simțea cum ’i se 
înecă sufletul de bucuriă. îșl aduse într’o 
clipă aminte de totă copilăria lui. Plecă 
Tepede cu Irina, înspre casa lui. 0 deschise 
și ochii ’i se umplură de lacrimi la vederea 
pustiului și a jelei, ce era în ea.

— Ecă aici, pe lavița asta a murit 
mama Paraschiva.

Gheorghe tăcut cu capul în pământ, 
asculta povestirea morții.

— Să plecăm, Gheorghe. Hai la noi 
astă-seră.

Gheorghe se lasă dus ca un copil.... 
Când mama Zoița adormi în casă, 

Gheorghe și Irina se furișară în grădină, 
aședându-se sub nucul, care-i aștepta cu 
aceeași liniște, ca altă-dată.

Amândoi, culcați în ierbă, nu sciau 
cum se-șl spună mai lămurit dragostea lor. 
Sufletul li-se îneca de bucuriă, când îșl 
povestea fie-care dorul, ce l’a muncit, cât 
au fost departe unul de altul.

— Mă apuca câte-odată dorul așa de 
tare de tine, Gheorghe, că parc’că-ml ve
nea să mă duc, să mă tot duc, ca o ne
bună pe drumul Galațului!.. . să te caut... 
să te văd!... Și nopți întregi mă sbuciu- 

mam ca de friguri, gândindu-mă, că pote 
nu o să te mai văd! N’am mai putut răbda 
și m’am rugat și eu de mama și de moș 
Sandu, ca să mă lase să viu și eu la Ga
lați, să te văd !...

Gheorghe, cu capul culcat pe sinul 
ei, asculta cu nesaț dorul și chinul Irinei. 
Simțea ceva mai presus de puterea graiului 
lui, ca să mai potă vorbi.

Amândoi, lipiți unul de altul într’un 
singur gând și-o singură simțire, stăteau 
așa tăcuți ascultându-șl în taină mai bine 
decât în vorbă, dragostea lor chinuită.

— Ce bine e așa Irino ! Ofta Gheor
ghe din când în când ..................................

Era deja miedul nopții și ei uitase 
de obosela din cursul dilelor de drum. Nici 
nu se gândeau la somn.

Pe când steteau așa tăcuți, și învă- 
luițl într’o mrejă de iubire nesfîrșită, de 
odată audiră nisce pași pe dinafara gar
dului.

— Uite Irino,... un om vorbesce sin
gur și învîrtesce un topor în mână. . . . 
Cine să fie ore?

— Ce ? se întrebau îngroziți amândoi. 
Ore nu-i moș Șerban? . . . Ba par’că-i el. 

Ce-o fi ore asta? ... O înebunit? .. . Nu 
se pote . . . domne feresce!

Amândoi rămân înmărmuriți, privind 
pe Șerban, care se oprise lângă gard. Din 
când în când, Șerban se uită spre casa lui 
Sandu, par’c’ar aștepta ceva.

— Aici Sandule! striga Șerban.
I — Sandu venia grăbit, furișându-se 
și el pe după gard.

— S’o isprăvit de acu, Sandule; vedl 
dicea el, învârtind în aer toporul: asta-i 
scăparea nostră! De om face morte de om 
ne-o erta Cel de sus, că numai el scie un- 
de-i dreptatea!

Sandu, cu mânile încleștate și cu fața 
contractată părea îngrozit de hotărîrea lui 
Șerban.

— Așa e, dise el. Destul ni-a sfâșiat 
nouă inima! Să ne fiă măcar copiii noștri 
scăpațl de el.

— Da cum facem, Șerbane? Când o 
să 'vie dela Galați ? . .. Cine scie ? . . .

Gheorghe, care ascultase tremurând, 
totă scena acesta se smuci din mânile Iri
nei și sări ca fulgerul peste gard drept în 
fața lui Sandu.

— Eu sciu când o să vină, moș Sandu.

Șerban și Sandu vădându-se surprinși, 
rămân un moment desconcentrațl.

— Eu sciu! continua Gheorghe, cu 
același ton de răsbunare. Grecul vine mâne 
seră dela Galați.

— Da cum poți să scii ? . . .
— Uite, moș Șerban, când eram la 

domnul colonel acasă, el a venit acolo la 
masă și am audit spunând, că mâne dimi- 
nâță, Marți, plecă din Galați. Mâne sără 
trebue să sosescă.

Irina, care urmărise și ea cu groză 
tot planul de răsbunare, simțea că ’i se 
taie piciorele. Cădii în ierbă.

Șerban se depărta singur într’o parte, 
Sandu într’alta; er Gheorghe sări pîrleazu 
să găsâscă pe Irina.

— De-acum, Irino, ’i s’a isprăvit di- 
lele! N’o să mai stăpânâscă imașu!

— Blăstemul satului să-i cadă pe 
cap .... îngâna Iriua.

Uitase de dragostea lor.
Amândoi se apropiară pe furiș de casă. 

Irina întră înăuntru în vârful piciorelor, er 
Gheorghe se culca afară pe prispă. Un 
somn copleșitor îi doborî pe amândoi.

A doua di, des de dimineță, amândoi 
eșiau pe portă. Voiau să mai vadă încă
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Prelegeri publice din pomărit
Ni-se scrie din comitatul Făgărașului:
D-l Nicolau Albani, referentul Reu

niunii economice din comitatul Făgărașu
lui, va ține, ca și în trecut, în primăvara 
acestui an în tote patru cercurile preto- 
riale prelegeri instructive din pomărit și 
anume : 1) In cbinuna Viștea de sus, gră
dina erarială plantată de densul cu 1200 
altoi, la 7 Aprilie st. n. 2) In comuna De- 
gianl, vestită de pomet, la 10 Aprilie; 3) 
In comuna Veneția de jos la 12 Aprilie și 
4) In comuna Poiana mărului la 13 Aprilie.

Programul: a) Incolțirea sîmburilor de 
pome și sămânarea lor. V) Altoiri în mână,
c) Perele de iernă mai recomandabile, d) 
Despre merele geogenescl și gârbovenescl; 
e) Prăsirea rațională a nucilor ; /) înfiin
țarea de pometurl; g) Pachetarea pentru 
transport a feluritelor pome. h) Facerea 
și conservarea vinului de pome.

La aceste prelegeri să invită toți în
vățătorii, manipulatorii școlelor de pomi, 
D-nii preoți și toți, cei ce se intereseză de 
cultivarea pomilor. Celor presențl li-se va 
distribui gratis litră sămînță de fră- 
gaiî pentru prăsirea și cultivarea frăgarilor 
în întreg comitatul.

NB. învățătorii și manipulatorii șcâlelor de 
pomi primesc diurne de 2 cor. și spesele cărăușiei.

Dela Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiu.

Rectificare.
Drept întregire și rectificare a „avi- 

sului nostru din 24 Februarie a. c. dăm 
următorele :

1. Sămânță de luțernă franceză, prima 
calitate, sub 10 chlgr.: 1 cblgr. 1 cor. 80 
bani; peste 10 chlgr.: 1 chlgr. 1 coronă 
70 bani.

2. Sămânță de trifotâ roșu, de tot fină, 
sub 10 chlgr.: 1 chlgr. 2 corone, peste 10 
chlgr.: 1 chlgr. 1 cor. 90 bani.

3. Sămânță de engleză, sub 10 
chlgr.: 1 chlgr, 80 bani; peste 10 chlgr.: 
1 chlgr. 70 bani.

4. Sămentă de iărbă francesă '/■> chlgr. 
60 bani.

5. Sămânță de ierbă italiană, sub 10 
chlgr.: 1 chlgr. 90 bani; peste 10 chlgr.: 
1 chlgr. 80 bani.

6. Sămânță de napi de nutreț, Mam- 
muth, roșu, uriaș, sub 10 chlgr.: 1 chlgr. 
1 cor. 40 bani; peste 10 chlgr.: 1 chlgr. 1 
cor. 30 bani.

7. Sămânță de napi de nutreț, Obern
dorf, galbinl: 1 chlgr. 1 cor. 46 bani.

8 Sămânță de napi de nutreț, roșii, 
rotundl. de aceeași: 1 chlgr. 1 cor. 46 bani.

Prețurile articlilor de sub 9.-23 din 
publicațiune, cum și celelalte condițiuni ră
mân neschimbate.

Sibiiu, Martie n. 1900.
Comitetul central al „Reuniune! ro

mâne de agricultură din comitatul Sibiiului“.

I). Comșa, V. Tordășcmu,
președ. secretar.

EVâuBȘămjtă publâcă.
Făgăraș, 21 Febr. v. 1900.

Din venitul curat, ce a avut petre
cerea Reuniunei femeilor rom. gr. or. din 
Făgăraș și jur, comitetul acestei reuniuni 
a binevoit a dona bisericei nostre gr. or. 
din Făgăraș suma frumosă de 100 cordufb

Pentru acestă faptă frumosă și vred
nică de urmat și de alte societăți de ale 
nostre, epitropia bisericescă și pe calea 
acesta aduce cele mai căldurose mulțămirl 
comitetului și întregei reuniuni.

Făgăraș, 21 Februarie 1900.
Iosif Giora, George N. Măndrean,

epitrop I. epitrop II.

NegoțuS cu ouă și galițe.
Hotoan, 22 Martie st. n. 1900.

Onorată Redaoțiune! In nr. 10 de 
Dumin. din 5(18) Martie al „Gaz. Trans.u, 
la „Soirile dilei“, am cetit un comunicat 
despre esportul galițelor și a ouălor, ară- 
tându-se ce estinderl a luat acesta în anul 
1899. La finea comunicatului se dă espre- 
siune dorinței de a-se sci, ore câți Români 
au beneficiat din dobânda amintitului es- 
port?

Motivul, care m’a îndemnat a scrie 
aceste câte-va șire, abunăsemă nu a fost, 
ca să dau răspuns întrebărei din urmă, 
pentru-că nici eu nu-1 pot sci, cred însă, 
că dintre Români vor fi mai puțini păr
tași la desfacerea acestui negoț și la câș
tigul, ce l’a produs.

Cum că neguțătorii cu acești articull 
de consum pot să aibă mari dobencll, nea- 
sămănat mai mari, decât însi-șl producenții 
o conchid din împrejurarea, că la banca 
nostră „Silvania11 din Șimleu, înainte, pa- 
re-mi-se cu 5—6 ani, trei Evrei au avut 
în decursul unui an la posiția „Cont-cu- 
rent“ un reveriment de 80.000, di: opt- 
decî mii florini — numai la negoțul cu ouă.

Cât de mare va fi fost dobenda ace
lora, putem face calcul aproximativ din ca
șul următor:

In comuna nostră, precum și în al
tele, veneau în totă săptămâna doi copii de 
Jidan cale de 12—14 chilometri, de câte 
două-orl. ... Des de dimineță începeau a 
culege ouă și, cătră amedl, se întorcea cu 
teleaga încărcată.

O femeiă glumâță, dice, anul trecut 
cătră un Jidan : Să sci, de-aci încolo nu Ji
danii vor culege onăle.Pentru ce?—Pentru 
că le vor strînge Românii și Ungurii. — Asta 
nu va fi, Ungurul e sumeț, Românul ne- 
isteț — tot numai Jidanii le vor culege, fu 
răspunsul.

Nu odată am audit printre poporenii 
mei voci, cari îi îndemnau să facă de min
ciună pe Jidănaș.

Cam la începutul anului acestuia, doi 
omeni mai tineri, Români, se decid a aduna 
ouă. luciri peză 40—50 florenașl și adună 
2 — 3 mii de ouă. Merg în Careii mari la 

unul dintre Evreii liferanțl și fac târgul 
cu el. Acesta le anticipâză banii, îi asigură 
a cumpăra ouăle dela ei în tot timpul 
și ori câte vor pute aduna. De atunci life- 
rantul trimite în totă săptămâna carul său 
în depărtare ca de 15—20 chilometri, pa- 
cheteză ouele și le duce, er Omenii noștri 
primesc o dobândă de câte 12—14 flor. 
în totă săptămâna după capitalul de una 
sută florenî investit în acel negoț. Lucru 
firesc, cu cât vor pute învesti mai mare 
capital, în aceeași măsură va cresce și do
bânda săptămânală.

Un adunător de ouă dâră, cu un ca
pital numai de una sută florenî pole să 
facă la an câștig de 4—5 sute florenî.

Care va fi dobânda liferantului direct, 
care espedâză in fie-care săptămână peste 
300 măjl metrice de ouă?

Și ce câștig vor fi avut acei trei 
Evrei, cari au întors cele 80.000 florenî dela 
„Silvania“, — nu este greu de calculat.

Românii nu ar trebui să lase, ca din 
productul lor alții să se îmbogățescă. Afle-se 
și dintre ai noștri, cari să adune ouă și 
galițe pentru esport, er On. RedacțiunI ale 
„Gazetelor“ nostre sciricescă după firme și 
debușeurl mai ales creștine la Budapesta, 
Viena, Berlin etc. spre a da inviațiunile 
de lipsă, unde să se adreseze omeni de 
ai noștri, cari ar voi să întreprindă un 
astfel de negoț, ce se vede a fi atât de renta
bil, ca punendu-se în înțelegere cu atari 
firme, să scie și să potă lifera direct. Băn
cile nostre erășl, sunt convins, că unor 
atari întreprindătorl onești, le vor înlesni 
ajungerea scopului prin împrumuturi acor
date .

Bărbați probați și esperțl în acest 
fel de lucru vor binemerita înaintea pu
blicului nostru, lămurind tote laturile 
acestei cestiunl, la care numai ca laic a 
grăit:

Un preot.

Prietini si dușmani.
9 9

II.
De multe-ori ne perdem prie

tinii pentru-că cerem dela ei lucruri 
prea greu de împlinit, s6u cer ei tot 
asemenea dela noi. Tot așa se în
tâmplă, când nu căutăm ocasiune 
cât mai des a renoi legăturile de 
prietiniă între noi și ei. „Ochii, cori 
nu se ved, se uilău. Iubirea, când nu 
cresce, scade. Gând ne întâlnim cu 
ei pote că nu le dăm tot-deuna aten
țiunea cuvenită, nu cu voia, nostră, 
ci din nebăgare de semă. Ei vScjend 
acesta cred, că iubirea nbstră cătră 
ei s’a slăbit și că aceea, care li-o 
aretăm. acum, e numai prefăcută. 
Acestea de obiceiu la început nu
mai se gândesc și forte rar ori mai 
târcjiu se și spun, când adecă inima 
lor nu le mai pote răbda și gura 
nu le mai pote tăce fără a le da 
tote pe față. Mai în tote cașurile 

acestea dragostea de amândouă păr
țile să răcesce și legătura prietiniei 
se slăbesce.

Mai avem pe urmă și prietini 
ai n6muh.fi, din fiii săi. cari în față 
se dau de cei mai înflăcărați apă
rători ai lui, er în dos și pe ascuns 
îl vend trădând ast-fel dușmanului 
cele mai delicate și mai scumpe in
terese ale nostre. Aceștia, sunt re
negați nedeclarați. Decă îi afli și îi 
i-ai de scurt, ei cârcă a sulimeni lu
crul seu fapta lor, făcendu-ne pe noi 
nepricepători, ori apoi să duc cu to
tul la dușman și lucreză și pe as
cuns și fățiș împotriva nostră.

Din acestea și alte nenumărate 
pricini este forte greu să-ți afli un 
prietin adevărat, pentru-că nu sunt 
și n’ai de unde lua. E fârte lesne 
se afli unul prefăcut și se-1 numesc! 
prietin, pentru-că de aceștia se află 
destui și cresc ca bureții vara după 
ploie. Aceea ce se numesce de co
mun prietinie, e numai un joc de 
cuvinte frumose alcătuite fără soco- 
telă și nu are fundament trainic și 
statornic.

Cei vechi cjiceau că adeverata 
prietiniă este im suflet în doue trupuri. 
Aceea ce simte unul se simtă și 
celalalt, aceea ce doresce el dela 
altul, se facă și el lui fără pregret, 
fără interes, ci condus numai de 
iubire curată și sinceră.

Seneca în „Liniștea sufletescă ‘ cjice 
despre prietiniă ast-fel: „Nimica n’are 
se-ț! mulțămescă într’atâta sufletul, 
ca o prietiniă gingașă și credinciâsă. 
Cât de mare bucurie simți, când poți 
găsi o inimă pregătită, căreia, se-ț! 
poți încredința în liniște tâte tainele 
tale, care se fie mai îngăduitore cu 
tine chiar decât tu însu-ți, care 
să-ți aline grijile prin vorba ei plă
cută, al cărei sfat se te lămurescă, 
a cărei veselie se-ți împrăștie măg- 
nirea și chiar a cărei vedere singura 
numai se-țl facă bucurie!“

Al. Gruber cjice: „Prin prietinie 
înțeleg aceea legătură nobilă, care 
își are începutul în pornirea tainică 
și stăruitore a inimei de a iubi, al 
cărei punct de sprijinire se află în 
împărăția minții și omenii concer
ning îl portă în lăuntrul lor. Ast-fel 
de inimi nu le cuprind legături pă- 
mentesci, ci numai sufletele, căci 
cele dintâiu să rup prin depărtare 
și să pot schimba sub felurite in- 
fluințe. Cele din urmă însă lucreză 
cu atât mai puternic și cu mai mare 
atragere, cu cât depărtarea e mai 
mare și firele legăturii mai intinse .... 
Aci nu să iau în băgare de semă 
bani, averi, vacță, viță nobilă, ci nu
mai cultivarea minții și mai ales a 
inimii. Acestă pretiniă să aSâtnăpă 
unui jar aprins cu dogore mare. Ni-

odată locul unda mama Paraschiva îșl dă
duse ultima suflare. Răscoliră prin ladă și 
dădură peste tot felul de amintiri triste. 
Pe la amedă de abia, eșiră din casă, în- 
dreptându-se spre casa lui moș Niță ro- 
taru, care dădea ultimele lovituri de bardă 
pe o cruce mare de lemn pentru mormân
tul Paraschivei. Gheorghe luâ crucea în 
spinare și plecă însoțit de Irina înspre gră
dina bisericei. In fața mormântului fu cu
prins de un fior sguduitor. Totă iubirea 
lui de copil se descărca într’un plâns sfâ
șietor. Cădu în genunchi cu crucea lângă 
el. Gu fruntea lipită de țerina mormântului, 
și cu ochii strînșl, căuta să-și aducă pu
ternic în minte chipul mamei lui iubite și 
a întregei lui copilării.

Par’c’o vedea cât era de chinuită și 
cum plângea când a plecat el. Cât a su
ferit, când a rămas singură. Cum a murit 
pe lavița aceea golă. Picăturile de câră de 
pe colțul lădii, unde Irina i-a înfipt lumi
narea de mort. Ochii ei holbați îngroziți 

de durere, că nu-1 vede pe el lângă patul 
ei de morte; er de-asupra tuturor acestor 
vedenii sfâșietore, îi apăru de-odată chipul 
hîdos, și amenințător al grecului. O mână 
nevădută, cu ghiare ascuțite par’că-1 apuca 
de spinare. înfiorat sări drept în piciore, 
uitându-se amenințător îndărătul lui cu 
pumnii și cu fălcile încleștate. Nu vâdu ni
mic. Când îșl veni în fire, vedîi pe Irina 
stând în cealaltă parte a mormântului cu 
capul între mâni. Plângea ....

Se isprăvise slujba de vecerniă. Vre-o 
două babe eșiau smerite din pridvorul bi
sericei, îndreptându-se spre portă.

Gheorghe și Irina, după-ce bătătoriră 
bine și ultima pătură de pământ în jurul 
crucei, înfipte la căpătâiul mormântului, se 
depărtară repede pe cărărușă, în vale spre 
sat. Lângă casa lui Sandu se despărțiră.

— Se fii gata deseră, Irino. Vitfoîn 
fundul grădinei să te iau... . Mă duc la 
moș Șerban.

— Aici Sandule!
— Ai venit de mult, Șerbane ?
— Stau de cu seră aici?
— Da Gheorghe unde-i?
— E ascuns în tufișul de dincolo de 

drum cu Dumitru și Codău.
— Trebue să fie aprope miedul nopții, 

Șerbane. Numai de nu ș’ar înșela Gheorghe.
— El mi-a spus, că nu se pote, tre

bue să vie astă-seră.
— Da Manea și cu Neculai unde-s ?
— I-am trimes pe drum înainte să 

ne dea de veste, când o audi ceva. Uite....
ecă vine.

— Aici Neculai!
Gheorghe și cu Codău trec drumul.
— Nu se pote, moș Șerbane; inima 

îmi spune, că ’n o să sosâscă acum.
— Ia tăceți! strigă Codău, cu ure- 

chia lipită de pământ. Aud tropot de cai 
în depărtare!

Toți vîrîțl, care prin tufiș, cari prin 
șanțul de lângă drum, stau, ca chinuițl de 

friguri, cu gura crepată și cu urechile ațin
tite spre sgomotul de tropot, care crescea 
din ce în ce mai tare.

Gheorghe eși din șanț tîrîndu-se pe, 
brânci, și se culca de-a curmedișul în mij
locul drumului mare.

Ca la vre-o două-decl de pași, caii 
simțind că e cineva în drum, începură a. 
juca pe loc. Atrase atenția lui Vasile 
vizitiul.

— Care e acolo? striga Vasile.
Nici un răspuns.
Caii se apropiau scurtându-șl pasul 

și sforăind.
— Care e acolo mă? strigă din nou 

Vasile. Gheorghe se făcu că mormăesce ca 
un om beat. La cinci pași de el, caii se- 
opriră; er Gheorghe sări deodată drept în 
piciore apucându-i de zăbale.

De odată Șerban și ceilalți năvălesc,, 
încunjurâud trăsura.

Cucouul Ieni, care durmia în trăsură,, 
torcendu-șl firul de aur al planurilor lui se

Prin analise și observații acurate făcute de 
autorități medicale s’a constatat, că recunoscuta

după conținutul ei este singurul mijloc salin
purgativ de efect durabil și apă plăcută la»
beut. Acestă apă se pote căpăta pretutindeni.

n6muh.fi
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menea nu-i dă hrană, iubirea-1 sus
ține. Din sinul tainic al inimei se 
dă jarului, ca din nimic, materiile 
nutritore fără încetare și flăcării tot 
mai mare putere. Focul ei încăl- 
flesce, înveselesce, fericesce, bine- 
cuventă și încuragiază, inse nici nu 
arde, nici nu se mistue prin trimi
terea razelor sale, asemenea sorelui 
■care nenutrindu-se pe sine vre-odată 
într’una încăl^esce și varsă din sine: 
sănătate, prosperare, bucurie și viață 
■ori încătrău pătrund razele sale bi- 
nefăcătore“.

Pretinia trebue cultivată cu 
multă îngrijire ca și o plantă nobilă. 
Când e frig, să o acoperim și să o 
încălcjim, când e secetă se o adă- 
păm, când e prea cald, să o răco
rim. Numai atunci putem aștepta 
■dela ea roduri nobile bune și gus- 
tose. Fără prietini buni, și sinceri e 
forte greu să trăiesc! în lumea acesta 
rece. Fără prietini, lumea îți pare o 
pustie fără margini, în care sore n’a 
lucit și nici o bucurie n’a zîmbit.

Numai omul bun, omul virtuos 
și cu multă tărie morală e destoinic 
de a fi ori a deveni cui-va prietin 
adevărat, căci numai virtutea și iu
birea curată sunt adevăratul nutre- 
ment al prietiniei.

Când să împrietinesc cum-va, 
■din întâmplare, cel cu virtute și cu 
iubire cu cel tară virtute și cu pre
făcătorie, e ca și când s’ar împrie- 
tini mielul cu lupul și porumbelul 
cu uliul.

Cei răi,, ca și ornicele prin gră
dini, când sunt pomii plini de flori 
ori de roduri, caută pe ori-ce cale 
,să-i dobdre și să-i nimicăscă pe cei 
buni și virtuoși. Când văd că nu pot, 
să înverșuneză mai rău asupra 
•celor buni, căci neputința de le face 
rău, le sfâșie inima.

Când vede iubitorul de mărire, 
pe cel încunjurat de onore și plin 
•de însușiri sufletesc! nobile și fru- 
mose, când vede sumețul și fălosul 
pe cel plin de fapte bune, cel sbur- 
dalnic pe cel statornic, răutatea lui 
îl îndemnă într’una a-1 da jos, a-I 
tăvăli prin tină, în sfârșit a-i face 
ori-ce rău posibil, numai ca să-l potă 
scoborî din posițiunea lui înaltă și 
meritată, ca apoi pe ruinele lui să 
se potă ridica cel mișel.

Omenii cei buni și curăți iu
besc pe tot omul, deși sbiciuesc iără- 
de legile și greșelele lor. Cei răi nu 
iubesc pe nimeni și nu pot fi prie
tini sinceri cu nimeni. De aceea nu 
nădăjdui nici odată în viața ta la 
iubirea și stima lor, căci nu e cu 
putință a face în lume pe placul tu
turor și astfel a place la toți. Ba 
tocmai e spre lauda și onbrea ta 
■că nu stai cu toți în legături de

prietiniă, ca să nu odată, că
dușmanii te-au sfâșiat și prietinii te-au 
mâncat.

Că ai mulți dușmani, să te bu
curi, der’că ai mulți prietini, se nu 
te mângâi. Mulți dușmani, mai ales 
pe cari nu i-ai vătămat cu nimic în 
persăna lor, sunt dovadă că ei au 
aflat ceva merit în tine, pe care ei 
nu-1 au; că pe omul fără nici un me
rit și de nimic nu-1 pizmuesce și nu-1 
dușmănesce nimeni pe lume. Nimeni 
nu aruncă cu sburături în pomii pă
dureți și în cei fără roduri, ci numai 
în cei încărcați de fructe nobile, bune 
și gustose, și nu în cei pitici, ci în 
cei înalțî, în cari nu ai ung și nu se 
pot sui. Cei buni nu dau nici odată 
în cei răi, ci tot-deuna cei răi în ce-i 
buni. Decă sbiciuesc câte-odată cei 
buni pe cei răi, nu-i sbiciuesc pe ei, 
ci faptele lor: cu nobilul scop de 
a-i îndrepta și de a-i porni ast-fel 
pe calea adevărului în folosul lor 
propriu bine înțeles.

POVEȚE.

MULTE ȘI DE TOTE.

Cum se transportă ceasul ?

G-azeta „Sib. Westn.“ publică unele 
date interesante despre modul, cum se trans
portă ceaiul ruso-chines, bine cunoscut și 
la noi în comerciQ, de pe oâmpurile, unde 
se cultivă.

Se formâză 0 caravană intrigă, care 
constă de comun din 50 — 70 săuii, hr câte 
odată din 200—300 sănii. Cam de obiceiti 
pe fie-care saniă se încarcă câte 5 baluri 
de ceai, cari sunt împachetate în piei de 
bou, și cântăresc dela 50—80 kilograme. O 
grupă de cinci sănii este trasă de un cal 
și după tie-care grupă la sania din urmă 
este legată o sarcină de fân, și o cantitate 
de ovăs, care servesce ea nutremânt pentru 
calul, ce trage următorea grupă de sănii.

Prin aoâstă metodă oaravana n’are 
lipsă să facă pause pentru a hrăni caii. 
Numai calul dinainte, cere se înțelege nu 
pote avă ce să mănânce, trebue din când 
în când schimbat cu altul. Prin sate cara
vanele se opresc numai oâte 2—3 âre, pen
tru a înlocui caii obosiți. Omenii, cari con
duc caravanele dorm pe sănii, cu tote că 
frigul este adese-orl și 40 de grade sub zero.

Acest transport de ceai peste Siberia 
durâză aprope un an și e mirare, cum de 
nu transportă ceaiul pe mare, pe unde în 
timp de 7 săptămâni ajunge un transport 
din China la Odessa. Causa este, că vama 
ceaiului importat în Rusia este forte mare, 
astfel că mai bine se plătesoe acest import 
anevoios.

*

Căsătoria !a Tibetan!

Când un Tibetan ia în oăsătoriă pe 
fata cea mai mare dint’ro familiă, cu acâsta 
el capătă pe tote fetele^acelei familii; decă 
însă ia pe a doua fată din familiă, atunci 
capătă și pe celelalte mai tinere surori, ce-i 
urmâză ei. Frații mirelui înoă au drept asu
pra miresei și a surorilor ei. Decă more 
soțul, atunci femeile lui le capătă frații săi.

Curiose sunt la TibetanI și obiceiurile 
dela logodne și cununii. Dâcă voiesce un 
tinăr se pețâscă o fată, atunci tinărul întră 
mai întâiă în înțelegere ou tatăl fetei 
și, dâoă acesta se învoesce, atunci se aran- 
jâză o întâlnire a familiilor interesate. 
După câteva ceremonii obicinuite, mirele 
pune pe capul alesei sale o bucată de unt 
în formă conică, âr fata încă face aseme
nea. Prin asta părechia se consideră ca cu
nunată.

QĂLBDARUL PLUEARULU 
pe anul visect 1900.

se afflă de vessdare Sa •l
Tipografia, A. Hlure.fianu din Brașov.

Acest Călindar au. intrat în anul 
VUI-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmâză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte cjile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mar!, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurâscă și Bucovina. In partea 1 i- 
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
pentru neatârnare de Gr. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de Gr. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă

rinții, ca se-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Venfie- 
lorii primesc rabatul cuvenit.

Calemdarml septemânei.
MARTIE. are 31 dile. G-ERMENAR.

Din 23 Martie 1900

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum.
Luni
Marți
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

12 0. p. Teofan Ev.
13 C. păr. Nicefor
14 C. Benedic. și Al.
15 Sf. Mrt. Agapiu
L6 Sf.m. Savin Papa
17 Alexa
18 S. Ciril Aep. Ier.

25 Lătar. Bunav.
26 Emanuil.
27 Hubert
28 Malchus
29 Eustachius
30 Guido
31 Amos Pr.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

Kor.| fii.

1H. L Grâ;. l oel mai frumos 12
•» Grâu tîdjlooiu 11 60
1 Grâu m°i slab . 11 20

Grâu mestecat . . 9 60
Săoară frumâsă . . 7 40
Săoară mijlooiă . . 7 —

n Orz frumos 6 80
Orz mijlociu . . . 6 40

P Ovăs frumos . . . 5 —
Ov6j mijlociu 4 60
Cucuruz .... 8 40
Mălai u.................... 8 20
Mazăre.................... 14 20

t ■ Linte ..... 18 40
li Fa«fie ................... 9 40
îî Sămânță da in . . 22 —

Sămânță de cânepă 8 40
Cartofi.................... 1 90

i Măzsriohe .... — —
1 kilă Carne de vită , i — 88

1) Carne de porc . . . — 96
»* * Carne de berbece . — —

100 kil. Său de vită prbspăt | 50 —
Seu de vită topit | 72

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Martie 1900.

1 Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 19.—
Argint român. Cump. 18.60 Vând. 18.70
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.30
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. 128.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. -•—
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Proprietar: Dr. Aure! Myrqșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Un medicament contra elide 
rei perului se cțice, că ar fi câpa 
roșie. Se i-au mai multe cepe roșii, 
se sdrobesc și se storc printr’o cârpă 
fină. Zema dobândită pe acestă cale 
se amestecă cu puțin cognac și apoi 
se frecă piela capului.

*
Făina de cartofi este un mij

loc bun pentru a a scâte petele din 
haine. Decă haina pătată este de 
mătase, atunci pe un petec de vată 
se pune făină de cartofi și cu acâsta 
se frecă locul pătat; dăcă însă stofa 
este de lână, atunci mai întâiu se 
presară făină de cartofi pe locul pă
tat, se lasă să stea mai mult astfel 
și numai mai tâi’diu se frecă.

vădii de-odată încunjurat din tote părțile. 
Voi să pună mâna pe carabina de lângă 
•el, dâr Codău apucându-1 de braț, îi para- 
lisa ori-ce mișcare.

— Cine sunteți? ... Ce voițl? .... 
-.striga restit cuconu Ieni.

— Noi suntem! îi răspunse Șerban cu 
ton hotărît. Voim dreptate!

Cuconu Ieni îngrozit, voi să scape, 
sbătendu-se în manile lui Codău și strigând 
vizitiului să dea biciti cailor. Vizitiul în
cerca, der Sandu se repedi spre capra tră- 
surei și apucându-1 de gulerul sumanului, 
îl rostogoli în șanțul de lângă drum.

Cuconul Ieni se sbătea desperat; mai 
făcu o ultimă încercare, der o lovitură gros- 
nică de pumn aplicată de Codău la tîmplă, 
îl ameți de tot. La lumina stelelor, se dări 
tăișul unui topor, fulgerând de-asupra tră- 
surei...............................................................

Gheorghe dădu drumul cailor, care o 
porniră în trapul cel mare înspre pârta 
satului..........................................................

Vasile vizitiu), furișindu-se încet din 
■.șanț, se făcu nevădut..................................

Sandu, Dumitru și Neculai, mai slabi 

de fire, începură să tremure, gândindu-se 
la grozăvia ce au săvârșit. Priveau nedu
meriți și îngroziți în jurul lor, nesciind 
încătro să fugă.

— Ce ne facem acu, Șerbane ?... unde 
ne ducem? . . . Domne iertă-ne! . . .

Numai Codău, flăcăul cel voinic și 
singuratec, pleca liniștit spre bordeiul lui 
din sat, cu toporul pe umăr.

Moș Șerban cu fața îmbătrânită încă 
cu o vieță de om, se lăsa se se odihnescă 
în șanțul din marginea drumului. Simțea 
că ’i se tăia piciorele. I-se părea, că o să-și 
dea aici ultima lui suflare.

Cu genunchii rădimați de malul șan
țului, cu fața întorsă înspre răsărit și cu 
manile întinse cătră cerii! se ruga:

Indurare Domne ! .. . . Iertă-ne! . . . . 
N’am voit să facem morte de om. ... A 
fost mai pre sus de răbdarea nostră! . .. . 
Tu, oare scii dreptatea sfântă, nu ne urgisi! 
îndurare! . .. I6rtă-ne. . . .

Șerban îșl luâ fața între mâni și căcju 
mototol în șanț.

Sandu și ceilalți începură a se înde
părta de drum, furișindu-se prin tufiș spre 

pădure. Fie-care apuca încătrău îl ducea 
piciorele, întrebându-se cu groză la fie-care 
moment: acu ce mă fac eu ? . .. Unde mă 
duc ? . . .

Gheorghe dispăruse deja înspre porta 
satului. încunjurâ satul, furișindu-se pe 
din deal, și ajunse în drâpta grădinei, unde 
îl aștepta Irina.

— Aici, Gheorghe! striga ea.
— EșI Irino ! . . . Să fugim!
Irina cu o părechiă de desagi în mână, 

sări pîrleazul prin fundul grădinei. Amân
doi o luară, tăcuți, spre zarea dâlului.

— Privescă, Gheorghe! arăta Irina. 
Uite, ard stogurile cu fân de lângă sălcii!

în vale, spre sălcii, stogurile cu fân, 
încolțite de para focului, păreau ca nisce 
monștri uriași, cari rînjeau cu guri de foc, 
âr din vârful lor nori negri de fum se în- 
ăolătăceau înspăimântător ca nisce bălauri, 
pierdându-se în văzduh........................ ....

Se crepa de cjiuă. Lumina pașnică a 
dorilor alunga din ce în ce mai departe în 
văzduh vântul cel rău, demonul ce chinuise 

1 în noptea aceea totă valea satului. Er pe. 

4area dealului despre sat, Gheorghe și Irina 
cu desagii la spate și cu tot ce aveau mai 
bun, pe ei, dispăreau ca două năluci.

Lumina dorilor năvălea din ce în ce 
mai tare, înseninând totă valea.

Ionel ciobănelul, care stătuse totă 
noptea cu oile la păscut, privea cu sfințe- 
niă când dorile tainice, când luceafărul, 
fermecător de luminos. Aședat la pământ 
cu spatele rădimat de trunchiul unui stejar 
îșl cânta din trișca lui un dor, care pe di 
ce mergea, crescea tot mai mare: dorul de 
Irina.

Păsărelele, învioșate de primele rade 
ale sorelui, sburau din creangă în creangă, 
ducându-se cu ciripitul lor drăgălaș și fra
ged, âr pajiștea înverdită, presărată cu rouă, 
sclipea în bătaia razelor ca o mantie cu
sută cu petri scumpe. Se anunță o di așa 
de frumosă! Era atâta sănătate și liniște 
în natură!

(Noua Revistă Română).
JP. B.
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(6) Bluse de mătase fl. 2.40 cr.
scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
se trimit imediat, asemenna și de „mătăsuri Henneberg^ negre,

Șl mai
Mostre
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

G. HENNESERG fabricant ie mătăsuri (fail al curți c. și r.) ZURICH.
Cursul la bursa din Viena.

Din 23 Martie 1900.
Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr. . 
Renta de hârtie austr. . .
Renta de aur austr. . . .
LosurI din 1860...................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.60 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.10 
NapoleondorI...................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.70
London vista.................................  243.—
Paris vista........................................... 96.43
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.50
Note italiene...........................................90.20

97.10
93.60

100.20
100.20
99.—
93.10
93.50

164.25
141.60

. . 99.25 
. . 99.10 
. . 98.30 
. . 136.—

Casă de vendare
3

In strada Cacovei de sus nr. 18 
(Scheiu) cu 3 odăi, 3 bucătării, boltă 
cu cârciumă, este de vencjare.

Amatorii de cumpărare să se 
adreseze tot acolo. — (Chiriașul de 
acum plăteșce chiriă 160 fi. anual.

899.1—2

De vânzare.
© casă din strada Petrosa nr. 5 

(S beiu) < u done despăițămiote, în 
stânga eu o locuință din 5 odăi, piv
nița, curte spațiâsă cu fântână, îu 
drepta 4 odăi, sopuii, cotețe etc., și 
grădină mare, din causa strămuta- 
tului din Brașov este de vendare din 
mână liberă.

Iu formațiuni se pot lua la pro
prietarul caselor tot acolo. 1—3

©©©©©OOO©©©
Oe

5

O rsasă cu etagiu în strada 
Nisipului de sus Nr. 12 (Scheiu) se 
vinde din mână liberă — Doritorii de 
a o cumpăra să se adreseze la pro
prietarul, Br a ș o v u 1 - v e c h î u stra
da lungă nr. 1C3. 3793-3

©oooooooodo
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Nicu A. PopoYicl
Doctor în drept, 

avocat
Bucuresci, Strada Dionisie 58.

Nr. 2227-1900.

4 u r s m ! « o 9 u r j 1 =? r v ? a v a î» 
din 12 Martie 1900

de
'iusilics 13 — 14 —
"redit 398.50 398.1 0
71-n-v 10 8. ra, e. 131 - 132.50
'iiivig. î>« Dun&ri: —.—
iDsbrtîck 65 - 67.-
Krakau (12.— 63.—
Laibach 50 - 5L.—
Bnda 134 — 136.
Ealfly 131 25 132 25
Crucea >oșje susn.. 42 50 43 50

•ItC iVJ«. 22 20 23.20
Ito (tai. _ _ ,__

Kuiloii' 66 - 68.
8ala: 172.50 1 -4 50
riaiaburg 58 - 60.
■'!i. Genciș . 180 - 182.
Stanislau . 13). ____
Trieitine i'/A0 100 . ... 178 — 184.

dto W,, 59 80.- ,_
WaWstein 178.— 184.- -

dto da 10 irano* ____ _ ,__
Bauc» h. ung.

Se vândare.
1

Se află în grădina de plantația 
a bisericei gr. or. române din 
Zernești un cuant de 50—60 mii 
brădușcanl (molitvj de 4 ani; se vend 
din mână liberă cu prețul de 5 co- 
râne per miie.

Depărtarea gradinei de comună 
este 2 chilometri, cu drum bun 
de car.

Terminul de vânzare pănă Ia 
finea lunei lui Aprilie 1900 st. n.

Doritorii de cumperare au a se 
adresa la

Escriere d oferte.
In 29 Martie a. c. înainte de 

prânz la 9 ore se vor închiria la 
oficiul orășenesc economic pe cale 
de oferte casele orășenesc! du 
strada Fortăreței nr 47, strada Por
ții nr. 18, Târgul cailor nr. 18, câr
ciumile orășfinesc! din Derste și d u 
Timișul de jos și de sus.

Condiținnile de oferte și con 
tractuale se afla în decursul orelor 
de oficiu înainte de prânz spie exa
minare din partea fie-cărui.

Oasele orășenesc! strada Forță- 
reței nr. 47, strada Porții nr. 18 și 
Târgul cailor nr. 18 se închirieză pe 
periodul din 29 Septembre 1900, până 
în 29 Septembre 1903', cârciumile suj 
amintite pe timpul din 31 Decemvre 1900 
până în 29 Septemvre 1903.

Ofertele provefiute cu timbru de 
1 coronă, cu vadiu de 10% sigilate, 
au de a se așterne cel mult până în 
29 Martie a. C înainte de piâtz la 
9 âre conducătorului oficiului oră- 
șănesc economic, D-loi senator Oscar 
Alesius. de 6re-ce acele mai t.ârcju aș
ternute nu se vor lua în considerațiune.

Ofertele au să 
rațiunea, 
oferte și 
cunoscute 
ționat.

Tot-deodată este de a se aminti 
în ofert numele și locuința oferen- 
tului și chiria anuală în cifre și li 
tere.

Brașov, în 1 Martie 1900

Magistratul orășenesc.

conțină decla- 
cum că condițiunile de 
acele contractuale ’i sunt 
și că se supune necondi-

Epitropia parochială.
895,2—2

n
Meg-®ț cu m ă r fu r i împletite șâ

Strada Hircher Nr. 3.

ciorapi
Brașov.

După o activitate în decurs de 15 an’ în negoțul cassei 
M. Vogelsang îu Sibiiu, ml-am câștigat praxa și cunoacințele 
necesare de a pută oferi On. public numai mărfuri bune 
și, în urma speselcr mici de regie, cu prețuri fărte ieftine.

Rugându-me de binevoitorul sprijin în întreprinderea mea,

Sunt cu totă stima,

898, 3-3.

SO— ZZ2 THZELZE,
negoț cu mărfuri împletite și ciorapi.
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Beposit de postavuri ale fabricei
Sehwâbe=

P. T.
Avem onâre a recomanda On. public din 

dm oraș și dela sate deposâtuB nostru de :

P@gUwI fl stofe de Brafw,
Loden din per de cămilă, pentru mantale contra ploii, 
postavuri pentru căptușit trăsuri, kamgarn, Peruvien și 
Doskin negru, stole Melton și Demii ventabile engiesești 
pentru costume și paruesiurî din lână curată, ■ u pre
țui! cât e posibil de ieftin, cu tote că prețul foitului 
de lână s’a scumpit.

Luăm asupra ne garanția pentru haine după me- 
sur ; comandate la noi, care la trebuință se po; lucra 
în 24 ire fără cusur.

Recomandăm si asortimentul cel mare de haine 
gata pentru bărbați și copii, Pardesiuri Hweioks 
inpenetrabile, costume de salon, mantale de gemi, Trees 
pentru biciciiști, Ronds pentru copii și Jachete Bord, 
cari
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sunt lucrate după fasonul cel mai nou, solid 
bine.

Rugându-ue de o cercetate numerosă, 
Suntem cu tâtă stima, 

Depner, B.oth & Westemean.
Strada Vămei Mr*.  3. 

IEd-i±ioi'CLl Sparcasseî.902.1-6.
HE

Mai ieftin ca ori și ce concurență!
Jahsii patentate 1 

de
în diferite colori, cu '■ 
ulei, fin lacheruite, din 
lemn resonanț

a
i 3 Băfee’eză sefâ

SERVATIQS <

■: ’OM Roiete de ferestri 
4 i din vergehițe de emn,L_2Ă^S=-- . *

și diferite țăseturi 
j-^Gradl, Damast, Wat- 

---------- ter proof, cele mai
■ none mostre
îsî și montate gaia

1 ffiâEF Brașov.
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Femeile din viena

.U J w .»
«ga

§
© 
oS
© 
©

frumseța or 

în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 
cu deplin efect

Orogmal Fasta
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijloc, capătă o colore sănătosă 
a feței, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr
tezi pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garantezi, seu se dă bani îndărăt.

S’a aplicat acesta pomadă, de persons distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se note dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est-', că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ârășî au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fi. 50 CI*.  Sul de probă bucata 50 cr.
j enfnlo PnmnOfinur dă pielei o albă ă ca laptele, care remâne și după ce se 

1 ‘llpauUUl spală fața. Un flacon original 8 ffl. 50 cr.
Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.

A se adresa cu conriență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe S0HNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterst.rasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
T0R0K Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia ,1a ursu 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 2—9,889.

..Gazeta Transilvaniei“ cu nuinerul ă 10 fii. se vinde
Ia librăria Nic. I. și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


