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îngâmfare ungurescă.
Sunt trei-4QcT-și-doi de anî de 

când dieta ungurâscă dela 1868 a 
votat așa numita „lege pentru ega
la îndreptățire a naționalităților44. 
Pe atunci popârele nemaghiare se 
foloseau de fado și de jure în totă 
Transilvania, Bănat și Țera ungu
râscă în măsură însemnată de drep 
tul lor de limbă. Mai ales în Ardeal 
limba română și germană erau re
cunoscute prin lege ca limbi ale 
țerii și erau egal îndreptățite în ad
ministrară și justițiă.

Astfel legea adusă la 1868 de 
Deak și Eătvâs cu titlul pompos: 
„pentru egala îndreptățire a națio
nalităților44, avea se fiă o desdau- 
nare pentru dreptul de limbă faptic 
și legal, ce l’au esercitat pănă atunci 
poporele nemaghiare și care a fost 
desființat de cătră noul regim un
guresc.

Așa-dâr prin legea dela 1868 
naționalitățile nu numai că n’au câș
tigat nimic, dâr încă au perdut forte 
mult din ceea-ce au avut. Maghiarii 
credeau, că au dobândit un mare 
câștig pentru supremația lor prin 
aducerea acelei legi, care era așa 
alcătuită, ca să nu fiă nicl-odată 
cum se cade esecutată și se rămână 
în vecii-vecilor numai pe hârtiă.

Așa s’a și întâmplat. Dâr fiind
că împrejurările și norocul au favo- 
risat pe adversarii noștri naționali 
și politici, ei au devenit după 32 de 
ani atât de îngâmfați, încrec|uțl și 
cutezători, încât ceea-ce la 1868 
credeau, că era un câștig, astăfli ei 
c|ic, că este un lucru netrebnic, un 
rău pentru ei. Cu alte cuvinte șo
vinismul maghiar de ac|I nu mai 
află de lipsă a respecta nici umbra 
de drept de limbă, ce o conține 
legea dela 1868 pentru naționallitățî, 
ci pretinde tot mai mult și în gura 
mare, că naționalitățile sunt datore 
a se folosi de limba, maghiară și 
deci cere modificarea legei dela, 
1868, său mai bine c|is desființarea ei.

începutul l’au făcut Secuii din 
comitatul Treiscaune, vecin cu al 
Brașovului, cerând acea modificare 
ori ștergere pe cuvânt, că prin legea 
de naționalitate minoritățile maghiare 
în comune și în comitate sunt lă
sate la bunul plac al majorităților 
nemaghiare (?) și că acâstă lege des- 
poie limba maghiară de caracterul 
ei legal ca limbă de stat.

Nesațiul bălaurului șovinist ma-, 
ghiaro-jidan nu mai are margini, 
âr îngâmfarea ajunsă la culme 
ia mințile omenilor. Maghiarii, cari 
conduc treburile politice în sus și 
în jos, se și pregătesc de-a face o 
săritură nebună în întunecăsa pră
pastia, ce de mult le rânjesce lacomă, 
de a-i înghiți. Ei cred, ce-i drept, 
că sunt vrăjiți și nu li-se mai pote 
întâmpla nimic, și că prin urmare 
nu mai trebue să țină sâmă de ce
rerile și trebuințele, de libertatea și 
dreptatea cuvenită popărelor conlo- 
cuitore, ci pot să facă ce vor voi, 
se lovâscă. se taie și se sfarme în 
drâpta și în stânga, îără a-se teme de 
urmări și de drâpta și nepărtinitărea 
judecată a istoriei.

Nu voim să cjicem, că nu se 
găsesc între Maghiari și mulțl, cari 
văd și recunosc, că merg prea de 
tot departe cei ce sunt stăpâniți de 
băla urei și a intoleranței naționale. 
Dâr aceia, ămeni mai cuminți și 
mai cumpătați, nu numără ac|I nimic 
și DicI nu cutăză să-și casce măcar 
gura. Cu atât mai mult vorbesc cei 
ce merg cu curentul nenorocit și 
gazetarii lor, cari hrănesc fanatismul 
masselor maghiare.

Unul din acești gazetari șovi- 
niștl, și încă guvernamentali d9 ai 
lui Szell, merge pănă a aproba în 
principiu cererea Secuilor îndreptată 
contra legii de naționalități, pănă a 
cjice, că a fost ® greșală a-se aduce 
acâsta lege și că au dreptate Secuii 
din Treiscaune, că e periculâsă pen
tru unitatea națională maghiară și 
că trebuesce delăturată. E de părere 
numai, că acum n’ar fi momentul 
binevenit pentru revisuirea ei, tocmai 

stând în ajunul alegerilor generale 
pentru dietă și în fața crisei dua
liste.

„In mijlocul mișcărilor de față 
politice44, c|iee „Bud. Hirlap44 despre 
cafe vorbim, „a ridica cestiunea lim
felor, ar însemna a da armă în mâna 
agitatorilor naționalităților. Nu voim 
să dăm foc patriei năstre, nu voim 
să adaugem la discordiile pe tere
nul economic, social, religionar și de 
drept public, și desbinările de națio
nalitate44.

De aceea cj.ice, să aibă puțină 
răbdare Săcuii și toți câți dau în 
glasul lor, deăre-ce și așa cestiunea 
naționalităților numai pe cale admi
nistrativă se pote resolva și numai 
după reforma administrației va urma 
revisuirea legii naționalităților dela 
1868.

Planuri de acestea se fac ușor 
pe hârtiă, dâr șoviniștii maghiari 
simt forte bine, că cestiunea națio
nalităților e o nucă atât de tare, în
cât și cei mai colțațl dintre ei, vrând 
s’o spargă, îșl vor rupe dinții în ea.

Revista politică.
Seim, că dieta ungara a sfîrșit 

deja săptămâna trecută desbaterea 
generală a budgetului pe 1901. Câte
va ședințe s’au mai ținut, ocupân- 
du-se cu afaceri de mai puțină în
semnătate. In ședința de Vineri s’a 
pus spre desbatere proiectul delege 
despre indemnitatea budgetară, ce o 
cere guvernul pe primul pătrar al 
anului viitor, fiind-că în decursul 
acestui an îi era peste putință a trece 
proiectul de budget și prin desbate
rea specială în cameră. Indemnita
tea budgetară fiind tot-odată și o 
cestiune de încredere față de gu
vern, deputății conducători din dife
ritele partide iau rând pe rând cu- 
vâothl pentru a discuta politica gu
vernului. Așa în ședința de Vineri 
a luat cuvântul din partea partidei 
poporale contele Zichy Aladar și I. 
Molnar atacând proiectul ; apoi Gr. 

Ugron, care a ținut un discurs lung, 
în care a atins mulțime de cestiunl, 
ce interesâză în special pe Unguri. 
El cjise, că libertatea cetățenilor a 
fost suprimată, administrația nu s’a 
reformat, nația maghiără s’a enervat, 
și altele. A luat cuvântul și minis
trul Szell, ca să le răspundă. El 
stărui îndeosebi să arate, că Ungurii 
trebue să țină la basa din 1867, căci 
nu e lucru înțelept a părăsi acâstă 
basă. încât privesce politica internă 
4ise, că partida liberală dela putere 
urmâză și prijinesce programul său.

*
In Austria s’au început săptă

mâna acâsta alegerile de deputat! pen
tru .. Reichsrafh*. Miercuri s’a tăcut în 
Bucovina alegerea pentru Curia a 
cincia. In Curia acâsta sunt două 
districte electorale: cel de nord și 
cel de sud, care cuprinde întreg te- 
ritorul locuit de Români, pe când 
cel de nord cuprinde partea rusâscă 
a Bucovinei. In acest din urmă dis
trict electoral a reușit candidatul 
Rutenilor, faimosul Pihuleak. In dis
trictul de sud erau doi candidați: 
naționalistul Dr. G. Popovic! și inspec
torul școlar, unâltă a lui Bourguig- 
non, Isopescul. Lupta a fost crân
cenă; pe de-oparte entusiasmul ale
gătorilor români credincioși stâgului 
național, âr pe de altă parte volni- 
ciile și fărădelegile stăpânirii — cari, 
durere, au învins sforțările nobile 
ale adevăraților Români, așa că 
omul guvernului, Isopescul, a reușit 
cu 451 voturi, âr naționalistul Dr. G. 
PopovicI n’a întrunit decât 200 vo
turi. Voința lui Bourguignon s’aîm
plinit așa-dâr, și a eșit din urnă un 
om, care în istoria de suferințe a 
Românilor bucovineni a jucat un 
rol trist și a fost tot-dâuna cap ple
cat dușmanilor românismului în Bu
covina. — Marți se va face alege
rea în- Curia a patra. Și în Curia 
acâsta partidul poporal național îșl 
are candidatul său în persâna altui 
naționalist român, d-1 baron Eudoxiu 
Hormuzachi, er cei cu „pactul44 pe

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Iernă.
Fluturând în joc fantastic 

pică fulgii de zăpadă,
Vad făcând întreg văzduhul, 

un vad alb și mișcător,
Ce din ce în ce cobâră, 

vine pe pământ să cadă...
Pintre dinți îșl cântă vântul 

cântecul șuerător.

Tot mai des se face vadul 
și mai sur mai greu el pare,

Deși și fulgii cad acuma
pe pământ și îl albesc

Er din hornuri iese fumul,
o columnă dusă ’n zare...

Corbi fiămân4i în înălțime 
croncăne și se ’nvârtesc.

Vara sboră iârna vine
tremurând din me4ă-nopte...

Pentru cea din urmă âră
codru-și plânge frun4a sa,

Er părăul libertatea, 
murmurul cu blânde șopte...

Câtă jale-aducl în lume 
iârnă cu venirea ta!

Nu sciu pentru-ce mă ’ntunec 
când sosesc!; de ce mă dore

Inima și mi-se sbate
după timpul ce-a trecut! 

Pentru-ce închipuirea-mi
adâncită ’n creerl more, 

Și gândirea-mi pere ’n nopte
păn’ a nu se fi născut?

Mi-se pare-o râtă timpul
cu măsele colțurose,

Ce se ’nvârte din vecie
și ’n etern se va ’nvârti,

Și pe ea se urcă omul,
o ființă din timp scâsă — 

Destinată, dup’o vreme,
er în timp a adurmi.

Rota umblă nebunatic,
numai ea se învârtesce ...

Din măsea ’n măsea își schimbă 
omul slabul lui picior, 

Stă pe loc și totuși crede,
că se mișcă, că pășesce... 

Se înșală, timpul trece,
el pe loc e stătător.

Când în urmă s’ostenesce
de-a schimba a lui piciâre, 

Amețit el se răstornă,
lăsând altui locul său ... 

înșelat de timp, de viață
el se ’ntunecă și more...

Pere ’n timp,.. . însă învie
în etern, în Dumne4eu.

Tot mai des se face vadul, 
și mai sur mai greu el pare,

Fulgii pică grei acuma
pe pământ și îl albesc,

Er din hornuri ese fumul
o columnă dusă ’n zare

Corbi flămân4i în înălțime 
croncăne și se ’nvârtesc.

Alfius.

Patria.
— Fine. —

Pe drumul, ce duce cătră sat, 
sergentul mergea grăbit.

— De unde vii sergentule cu 
pieptul plin de decorații? 4ise că
lătorul.

— Din răsboiă:
— Din răsboiu? Atunci, bine-ai 

venit; der cum te chiamă?
— Vlad.
— Tot ca pe vitâzul, care a 

murit după-ce a înfipt drapelul pe 
reduta Turcilor. Ore l’ai cunoscut?

— Der eu sunt!
— Dumnâ-ta? Dăr s’au4Î9e, că 

l’au găsit mort lângă drapel — era-i 
soldat?

— Adevărat eram soldat și aprope 
mort când m’au luat de lângă dra
pel, dâr Dumne4eu a vrut să mai 
trăesc. Când m’am deșteptat, eram 
în ambulanță și... sergent.

— Dâr decorațiile?



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 268.—1900.

Dr. Florea Lupul. De se vor eser- 
cita din partea guvernului țării ace
leași presiuni și volnicii ca și la ale
gerea din Curia a cincia, atunci 
candidatul partidului național va ră
mână și aici în minoritate — spre 
bucuria răuvoitorilor neamului ro
mânesc din Bucovina.

In Galiția au fost aleși alaltăerl 
15 deputațl.

*

In sfirșit Bulgaria are acum un 
nou ministeriu, care s’a format tot 
sub conducerea fostului ministru-pre- 
ședinte Ivanciov. După cjiarele din 
străinătate schimbarea acâsta de 
guvern în Bulgaria însemneză și o 
schimbare de sistem în afacerile 
interne ale Bulgariei. Cel mai în
semnat membru în noul cabinet este 
generalul în reservă Petroff, care 
ține portofoliul de interne. Petroff 
era om de încredere al principelui, 
pănă când nu se pusese cestiunea 
rechemării ofițerilor bulgari emigrați 
în Rusia, rechemare, pe care Petroff 
o combătuse. împrejurarea, că Pe
troff a întrat acum în cabinet este 
comentată ca o apropiere între el 
și principe și încă pe basa unor 
concesiuni reciproce, ce le-ar fi făcut 
Petroff în favorul Rusiei.

După compunerea ministeriul s’a 
hotărît îndată disolvarea Sobraniei, 
lucru, ce de altfel nu pută să nu 
se întâmple, după-ce din noul minis
teriu nu mai face parte fostul ministru 
de interne Radoslafoff, care avea 
majoritatea. Acum se vor face ale
geri nouă conduse de Petroff, la spa
tele căruia stă armata întrâgă, sti
mând în el pe cel mai capabil mi
litar și bărbat de stat. De sigur, că 
Petroff va face alegerile corespun
zător intențiunilor programului său. 
Mulțl se tem, că de-odată cu acâsta 
va urma în Bulgaria epoca regi
mului militar,

*

Cercurile diplomatice sunt preo
cupate tocmai acum ârăși de cestiu
nea Cretei în legătură cu călătoria, 
ce o face guvernorul acestei insule, 
principele George, prin Europa. Des
pre călătoria acâsta dă foia rusescă 
„Novoje Vremja" câte-va amănunte 
interesante, Ij)ice anume, că prințul 
George a fost forte rece primit în 
Paris, unde tote argumentările lui 
pentru unirea Cretei cu Grecia au fost 
respinse. In Roma însă a fost pri
mit simpatic, âr în Londra i-s’a pro
mis cu gura de jumătate, că planu
rile lui vor fi sprijinite. Simpatiile 
din Roma și Londra însă nu-i vor 
folosi nimic. Din mai multe părți se 
vestesce, că marile puteri fiind toc
mai acum ocupate în China, nu pote 

fi vorba de a-se relua cestiunea 
Cretei. *

Președintele Transvaalului Kru
ger a fost, precum seim, și la Haga. 
Nici aici însă n’a avut noroc. I-s’a 
făcut, ce-i drept, o strălucită primire 
din partea Olandesilor, dâr speranța 
lui, că Regina Wilhelmina și guver
nul olandes vor păși oficial în fa- 
vârea Burilor, nu s’a realisat. Dim
potrivă s’a c|is de repețite-ori, că re
gina i-a declarat, că nu pote să in
tervină. — O telegramă din Viena 
fiice, că cercurile diplomatice de 
acolo cred, că Kruger șl-a câștigat 
în decursul călătoriei sale convinge
rea despre zădărnicia planurilor, ce 
le avea, și că de aici el va trage 
consecuențele. Aceeași telegramă 
spune chiar, că acum Krîiger n’ar fi 
străin de planul de a avă o întâlnire 
cu ministru-președinte engles Salis
bury. O altă telegramă din Bruxella 
spune, că mai multe puteri au sfă
tuit pe Krîiger să dea ordin popo
rului său de a depune armele și de 
a recunosce egemonia englesă.

Aniversarea căderei Plevnei.
Monitorul oficial al României 

publică următorul raport oficial:
piua de 28 Noemvre, a 23-a aniver

sare a oăderei Plevnei, a fost anunțată Ca
pitalei prin 21 salve de tunuri.

La orele 10l/4, M. S. Regele, însoțit 
de adjutantul de serviciu, a mers la Bise
rica din Dâiul-Spirei, pentru a asista la ser
viciul divin, ce se ofioia in amintirea aces
tei cjile memorabile.

La sosire, Majestatea Sa a fost întâm
pinat de: d. ministru de răsboiîi, d. co
mandant al corpului II de armată, d. șef 
de stat-major al armatei, d-nii generali, 
d-nii atașați militari străini, d-nii adjutanți 
regali și de toți ofîcerii superiori și inferi
ori aflațl în garnisonă; trupele, înșirate de- 
alungul stradei și aflate sub oomanda A. 
8. R. Principele Moștenitor, au dat ono
rurile.

M. S. Regele, împreună cu A. S. R. 
Prinoipele Ferdinand și Prinoipele Carol, 
urmat de d-nii oficerl generali și superi
ori, se îndreptă spre biserioă, la intrarea 
oăreia a fost întâmpinat de P. 8. Vicarul 
Sântei Metropolii; apoi începu servioiul 
divin; în același timp drapelele trupelor 
din paradă se aduc în biserică și se așâzâ 
în fața Suveranului.

După terminarea Te-Deumului Majes
tatea Sa a primit defilarea trupelor, oo- 
mandate de A. S. R. Prinoipele Moște
nitor.

Trupele au defilat în ordinea urmă- 
tdre:

O oompaniă din șcdlă de ofițeri;
Șodla militară de artileriă și geniu;

O companie din batalionul 3 vânători;
O companie din batalionul 5 vânători;
O oompanie din regimentul 6 Mih&ifl 

Vitâzu ;
O companie din regimentul 4 Ilfov 

Nr. 21;
O oompauie din regimentul 1 geniîl;
O oompanie de gendarml pedestri;
O baterie din regimentul 2 artilerie; 
0 baterie din regimentul 6 artilerie;
O baterie din regimentul 10 artilerie; 
Un pluton din oompania de pompieri;
Un esoadron din regimentul 6 roșiori ;
Un escadron din regimentul 3 oălărașl;
Un escadron din divisionul de gen

darml ,
Un pluton din esoadronul 2 tren.
In urmă M. S. Regele a binevoit a-se 

întreține cu d-nii generali și ou d-nii ata
șați militari străini.

La orele 7 jum. sâra a avut loc la 
palat un prâncj de gală, la care au avut 
ondre a fi invitați: d-nii oficerl generali și 
d-nii oficerl superiori, șefi de oorpurl, ata- 
șațil militari străini aflațl în oapitală, și 
Casa militară Regală și Princiară; în total 
75 person?.

După prânc}, M. S. Regina și A. S. 
R. Prinoipesa Maria a binevoit a veni în 
salonul cel mare, unde se întreținură ou 
persdnele invitate; âr la orele 9 jum. Ma- 
jestățile Lor și Altețele Lor Regale s’au 
retras.

Luptele Burilor.
Se vede, oă Dewett a renunțat de a 

mai treoe în colonia Cap. El înaintâză aoum 
spre nord. Knox îl urmăresoe, âr ultima 
telegramă a acestui general este dinRoux- 
ville, de aoum o săptămână; spune, oă De
wett înoercase să trâoă rîul Caledon la 
Cumassia, spre a merge la Smithfield, însă 
găsise puntea ooupată și trecătorile imprac
ticabile. Atunol, părăsind 500 de cai, a 
mers de-alungul malului stâng spre Wepener.

Ceea-oe e neliniștitor în situația lui 
Dewett este, oă crescerea oelor două cur
suri de apă îl împedecă să le treeă ou ba
gajele lui, rămânând ast-fel închis în spa
țiul cuprins de ele. O telegramă a „ Agenției 
Reuter'1 dă amănunte asupra aoestor din 
urmă evenimente.

La 2 Decemvrie, luptă generală, dâr 
fără resultat la Sterkspruit. Pe înserate, 
Englesii zăresc un convoiîî bur, mergând 
probabil la Bushman’skop, un fel de for- 
tărâță naturală plină de peșteri și de labi
rinturi. Diminâța, într’o plâie torențială, 
Knox plecă în urmărirea convoiului.... și 
în timpul ■ aoesta Dewett îșl dublâză aripa 
drâptă și se îndrâptă spre Caledon. Inoă 
odată Knox fu dejucat. El însă nu se des- 
ouragâză; a doua cji de diminâță, la patru 
ore și jumătate, sună de plecare. Colonelul 
Willsany întelnesoe o mică trupă de Buri 
descărcând un vagon stricat. Ei fug lă
sând acolo vagonul, vagonul încăroat cu 
35,000 de cartușe și cu dinamită. Knox gă- 
sesoe mai departe un tun Krupp părăsit; 
Dewett însă i-a soăpat încă odată.

Partida nu s’a terminat înoă ; îl rămân 
lui Dewett două avantage : cunoscerea te
renului și mobilitatea lui, evident superiâră.

Despre acâstă mobilitate a Burilor, 
eorisorea unui oficer engles di00, între altele:

„O oolână, pusă sub oomanda unul 
șef destul de popular ca reputație, și oare 
sufere de multă vreme de lipsă de cai, și 
din causa prea murei cantități de furgone, 
este astăijl poieclită: St'le’s Imperial 
Circus.

Circul imperial îșl petrece vremea 
aprovisionând orașele, pe cari le asedieză 
Burii. El se desvăl'ă măestos pe o lungime 
de 14 kilometri, faoe 16 kilometri pe di, 
și după trei cjile de drum simte nevoia să 
se odihnâscă o săptămână. Când îl află so
sirea Burii, se retrag la câte-va mile de
parte de orașul, ce îl ocupau. De-odată oe 
circul imperial a aprovizionat orașul și a 
pleoat, Burii se reîutoru în galop.

Ai d'oe, spun soldași voștri, că e o 
brâscă țestâsă, care vrea să prindă un epure. 
Când capul colânei sosesce, câda tocmai 
atunoia a plecat. Nu e deci da mirare, că 
Dewett se jâcă de-a baba-orba.“

Burii au capturat săptămâna trecută 
o mare turmă de oi, oe oare un detașament 
engles o conducea dela Potehef-stroom la 
Krugersdorp.

Ministrul de răsboifl. engles a publi
cat un ordin anunțând, oă toți ofi -erii, sub- 
oficerii și soldeții, oarl au luat parte la răs- 
boiul sud-afrioan, vor primi o grat ficațiă 
variând d<-la 5 lire sterline, pentru soldați, 
la 2500 de lire pentru feld-marșal.

Un lec contra maghiarisării.
Cetim prin foi, că cutare și cutare 

șl-a schimbat numele de tot, ori bareml 
și-a pus un „fy“ ori „vih“ la codă, ca 
să nu mai apară ca ceea-ce este din ori
ginea lui. Și schimbările acestea de nume 
se întâmplă din diferite cause; unii îșl 
schimbă numele la porunca celor mai mari, 
cari le spunapriat: „ori îți schimbă numele 
să sune pe unguriă, ori ești lipsit de pânea 
ce mănânci; alege din două una".

Cei mai mulțl, cărora se pune astfel 
sula în coste, plecă capul și cfio: „ticălos 
Măria ta“, și numai ’i vecii cu nume schi
monosit, cât de s’ar scula părinții lor din 
gropă ar dice ca Bănățanul din poveste: 
„Morții lui de Ungurean, că-mi fura luleaua 
și-i puse nume pipei, ca să n’o mai cunosc !“ 
Alții — mai puțini — îșl schimbă numele 
din alte considerații, voesc a apare ca ceva 
mai „fin", mai „nobil", mai „arătători, de
cât sunt din originea lor. La aceștia se re- 
feresce dicala Ungurului: „O, te szegâny 
denever, te sem madâr, se nem egâr!"

Der schimbările acestea de nume pănă 
acuma s’au întâmplat mai numai la micii 
amploiați de stat și de pe la comitate, 
apoi la feciorii ce servesc la gendarmeriă, 
la finanțl și la calea ferată. In timpul din 
urmă au prins si dascălii a-șl schimba nu
mele; ba unii, cu numele de-odată și-au 
schimbat și religia, făcendu-se din Români 
uniți ori gr. ort. Unguri reformați. Sciu

— Decorațiile, însu-și Domnito
rul cu mâna lui, le-a prins la piept.

— Atunci, se trăescl, vitâzule, 
căci vestea ți-s’a dus în totă țâra; 
te-a plâns, aucjind că ai murit. Mult 
îmi pare bine, că te cunosc — și 
acum încotro?

— Spre casă.
— Drum bun și Dumnezeu se-ți 

dea bine în tdtă viața.
— Mulțumesc, răspunse sergen

tul, depărtându-se.
Da, era chiar Vlad, care scă

pase dela morte ca prin minune și 
care acum se întorcea fericit acasă. 
Fericit, și era nerăbdător, că de-ar 
fi sburat, tot lung i-ar fi părut drumul.

Si Fira nici nu gândesce, că Vlad 
e la câțl-va pași de ea, ea care-1 iu- 
besce, care a plâns și care s’a rugat 
pentru el; ea, care-1 crede pote mort. 
Der nici nu scie, iubita, că datoria, 
care-i păruse o împilare nedrâptă, 
n’a fost decât pornirea inimei pen
tru ea. Ea nu scie, că de-a suferit, 
de-a luptat, de și-a pus viața în pri- 

mejdiă, a fost numai pentru ferici
rea ei. Și ea îi părea acuma mai 
iubită, mai sfântă — stăpână a vie- 
ței — căci datoria lui era se trăiescă, 
său să mâră pentru ea. Ce n’ar fi 
dat Vlad, ca se trecă ca o clipă tim
pul ce-i mai rămăsese s’ajungă?

Și când va sci ea cât a iubit’o, 
când va sci ea, că vecinie gândul i-a 
fost neclintit la ea și a visat’o mi- 
resa lui, a lui pentru veci, așa cum 
va fi acum la reîntorcere, când va 
sci ea... și Vlad mergea, mergea și 
ar fi fugit ca un nebun, de nu l’ar 
fi vecjut nimeni, atât dorul îi era de 
mare și atât era de nerăbdător.

In marginea satului o femeiă 
scotea apă din fântână.

Era după scăpătatul sorelui.
— Bine te-am găsit Floreo, Zise 

Vlad ajungând de pe drum.
— Bine-ai venit, ostașule; der 

de unde mă scii?
— De unde ? apoi n’am crescut 

într’o uliță?

— Cum?.., der ce-mi văd ochii? 
Zise femeia aprâpe speriată.

Tu escl Vlad?
— Eu, chiar eu.
— Vlad, te-am creZut mort. La 

noi a venit vestea, că ai murit.
— Murisem, Floreo, der veZI--- 

am înviat, Zise Vlad rîZend, am în
viat, căci îmi era mult dor de casă. 
—Dâr fiind-că —veni vorba, ia spune 
Floreo, ce mai fac mama Iona, Fira 
— nici vorbă m’or crede mort?

— Mama lâna? Fira? Der ce... 
nu scii ?

— Ce să sciu?
— Ce! nu scii că mama Iona 

a murit? E aprope un an.
— Vai! Biata mama Iona. Și 

cum ?
— A murit din recâlă biata fe

meiă; DumneZeu s’o ierte, că era 
bună și de trâbă.

— Ce nenorocire! și eu care 
nici gândiam.

Er după o tăcere:
— Dâr Fira ? Rău o fi dus-o ea 

fără mama Iona, fără alt ajutor și sin
gură....

— Rău, sărmana! Plângea pe 
mama Iona că murise, pe tine, că 
erai dus și nu-ți avea de scire.... O 
cereau mulțl să se mărite, der ea 
nu vrea, tot credea, că vei veni.

„L-aștept pe Vlad, căci așa ne-a 
fost vorba" Zi°ea ea tot-dâuna, 
celor ce o îndemnau să se mărite.

Der când a venit vestea, că ai 
murit? A plâns, te-a jelit destul; se 
amărîse de credeam, că o să se ducă 
și ea biata fată. A fost mult timp 
bolnavă.

După un timp însă văZendu-se 
și fără stare și singură pe lume, s’a 
măritat. A luat un fecior de popă 
din satul vecinj băiat ce nu fusese 
luat în miliția, fiind în seminar și 
rămas de răsboifi pentru-ca să se facă 
popă. A nemerit bine; băiatul e cu 
carte, om bun și cu stare.

N’a fost să fie a ta Vlad; nu 
va fost scris să vă luațl împreună. 
Fii pe pace, Vlad, că un voinic ca 
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cașuri concrete, dâr le retac; de ce ași și 
mângi astă, biată de hârtiă cu astfel de ba
zaconii ?

M’am cugetat mult, cum vin dascălii 
români de-șl schimbă numele? Și casă pot 
afla calea și cărarea rătăcită, pe care au 
apucat, am mers chiar la punctul de ple
care. Și ce am aflat? Am aflat, că Ungurii, 
în parte, îșl ajung scopul de maghiarisare 
cu școlele lor de stat și comunale, ce le-au 
înființat și le înființeză. dilnic de pe spina
rea bietului popor. Toți dascălii, pe cari 
îi sciu că și-au schimbat numele, sunt fii 
de dascăli ori de preoți românescl, ori ba- 
reml fii de-ai fruntașilor Români, cari i-au 
dat de micuți la școle de stat ori comunale. 
Acolo puișorii de Român vorbă românescă 
nu au mai audit, decât rar cu preotul, care 
le catechisâ; acolo carte românescă nu au 
vădut, decât de cele ungurescl; acolo au 
audit numai de vitejiile Ungurilor, numai 
de noblețele maghiare, numai de fala ma
ghiară, așa, că de micuți prindeau a fi ge
loși de adevărații Unguri și cu dor doriau 
să potă și ei întră în câta lor și să se rupă 
odată de „ticălosa trupină românăscă“.

Cu aceste idei au trecut prin școla 
poporală maghiară și au intrat în gimna- 
siul, ori în școla civilă maghiară. Acolo 
apoi audiră di de di, că în Ungaria totă 
suflarea e ungurâscă, că suge aer unguresc, 
bea apă ungurâscă și mănâncă pane ungu- 
rescă, deci e datorința fie-cărui bun patriot 
să și vorbescă numai unguresce și să porte 
nume neaoș unguresc. Aceste vorbe „înțe
lepte11 și „părintescl11 ale dascălilor, se li
pesc de inima cea fragedă a băieților și-și 
țin fală că ecă și ei aparțin „nobilei na
țiuni maghiare11, numai cât resteză să-și 
schimbe numele, că unguresce sciu ei vorbi 
mai bine decât românesce. De abia aștăptă 
să se vadă eșițl de sub aripile „proștilor11 
de părinți, șă dispună ei peste numele lor, 
ca să se potă rupe de trupina cea „prostă11 
și să între de tot în „nobila națiune ma
ghiară11 și să se contopâscă în ea.

Atunci numai decât, pănă sunt pe 
băncile școlei gimnasiale ori civile, s’ar de
clara de Unguri și s’ar face reformați mulțl 
din ei, dâr se tem că „proștii11 de părinți 
nu le-or mai căra merinde cu desagii, ci 
vor dice : „d’apoi dragul tatii, dâcă tu credl, 
că ești Ungur reformat, ducă-țl Ungurii re
formați de .mâncare și ei te îmbrace, că 
noi suntem Români din moșl-strămoșl, nu 
seim să avem copii Unguri!11

După-ce stau astfel de băieți 3—4 
ani în școla civilă ori în cea gimnasială, 
merg in preparandia, ca să învețe mește
șugul dăscăliei. Eșițl din preparandia se 
fac dascăli, la început de regulă la școli 
românescl confesionale. Dâr crescerea lor 
fiind ungurâscă din frageda etate, ei nu se 
pot afla bine acolo, vin în conflict cu po
porul, ori cu preotul, nu-șl pot scote lâfa, 
fac arătări la inspectorul de școle și acela 
— vădendu-i cât de repede sciu ciotrica 
unguresce,— îi mângâie numai decât: „Pa
gubă de d-ta să stai acolo, unde ești, hai 

la o șcălă de ale mele, că ai plată mai 
bună și nu țl-a porunci popa, nici poporul11. 
Și dascălul nu dice „ba11. Ba încă merge 
triumfător și fudul, că el este mai mult 
decât este, că uite, chiar Măria Sa reeu- 
nosce că-i pagubă să stea într’un sat pră
pădit, supus unui popă. Și trece la o școlă 
de stat ori comunală, acolo propune numai 
unguresce, cu Români nu convine, ca să nu 
i-se împute, că simpatiseză cu ei, îșl înciri- 
pâză un biciclu să imiteze pe domni, îșl 
schimbă numele și legea, se căsătoresce cu 
o ungurdică și e perdut pentru neamul 
nostru pe vecii vecilor.

Aceste sunt astfel, precum vi-le spu- 
seiîl, și așa nu e bine; că bine că suntem 
mulțl și puțin ni-se cunosce de mai dăm 
și celui micuț câte unul din când în când; 
bine ca pădure fără uscături nu se pote, 
dâr datorința nostră este să ne păstrăm 
ce avem, să ferim de perire pe toți câți 
se pote, ca numai fiul perirei să piară, er 
ceialalțl să rămână întregi și sănătoși, pre
cum au eșit din mâna naturei. Și una ca 
acâsta se pote, pe lângă totă vitregia tim
pului, numai să fim precauțl și să nu ne 
dăm lenei. Lucrul trebue început chiar dela 
cap. Și etă cum:

Statul închide școlele confesionale și 
face școle de stat și comunale. Unde nu 
ne putem opune, să-i dăm pace să facă, 
der să ne împlinim și noi datorința: Se 
pretindem ca copiii noștri să aibă cate- 
chet de legea lor și în limba lor să li-se 
propună studiul religiunei, nu după cum 
cetii, că vor a impune cei de sus ca și 
acest studiu să se propună în limba ma
ghiară. Dâr apoi studiul acesta trebue pro
pus mai cu temeiu, decât cum văd ui că 
s’a propus păn’ acum la astfel de școle. Și 
trebue să aibă manualele astfel compuse, 
încât din ele să învețe cu ușurință a ceti 
bine românesce.

Spre acest scop manualul pentru elevii 
clasei I și II elementare să fiă făcut pe 
basa Abcdarului; cum progresâză în cetirea 
ungurăscă, așa să progreseze și în cetirea 
românâscă. Cuprinsul lor să fiă eserciții de 
cetire românâscă, plus tema*, prescrisă pen
tru clasele acele din studiul religiunei.

Pe asta cale ar învăța elevii cu ușu
rință a ceti românesce și ar învăța ome- 
nesce și rugăciunile și li s’ar imprima în 
memoriă și esplicarea lor. Pentru clasele 
următore apoi s’ar pute folosi cu succes ca- 
techismele și bibliile prescrise, din care ar 
pute ceti și acasă, că i-ar pricepe și cei 
de acasă ai lor. Sciind odată atâta și bine, 
nu ar mai fi așa mare tema de desnațio- 
nalisare, că acum sunt și cărți literare ro
mânescl de câțl-va bănuți, le-or cumpăra 
părinții dela oraș, ori de pe la colportori 
și li ar pune să le cetescă.

Pe calea asta s’ar stîrni în ei gustul 
de cetire românescă și încet cu încetul ar 
veni singuri la cunoscința binelui și al 
răului și nu ar crede orbesce ceea-ce le 
spun străinii, și nu s’ar lăsa nici ademeniți, 
nici înfricați să se rupă de trunchiul na- 

țiunei lor. — Că se seim odată pentru tot- 
deuna: că mai mulțl dascăli, cari îșl 
schimbă numele și legea nu sciu ceti 
românesce!

Ce credeți, buni cetitori, bun e re- 
ceptul.ce vi-o recomand? De nu-i bun, mă 
rog comunicați d-vostră altul mai potrivit, 
că vă va fi cel mai mulțămitor întreg 
neamul;'"

I. P. Reteganul.
n

Adunarea Reuniunei femeilor române
pentru ajutorarea veduvelor serace din 

Brașov și Săcele.
Brașov, 1 Noemvre v. 1900.

Joi, în 30 Noemvre a. c., diua S-tului 
AndreiQ, șl-a ținut Reuniunea femeilor ro
mâne pentru ajutorarea văduvelor sărace 
din Brașov și Săcele adunarea sa generală. 
Anul acesta adunarea a fost mai bine cer
cetată, decât în alțl ani.

Adunarea a fost condusă de vicepre- 
sidenta, d-na Otilia Bidu. D-na Maria Popea, 
președinta Reuniunei, împiedecată de mo
tive familiare, nu s’a putut presenta.

Obiectul de căpetenia al aoestei șe
dințe a fost raportul comitetului despre ac
tivitatea sa din anul 1899—1900, cetit de 
seoretarul Reuniunei.

In raport se acoentuâză importanța 
Reuniunei, unioe în felul acesta la Românii 
din acâsta țâră; se constată, oă averea Reu
niunei constă din 17673 cor. 20 b., cu 897 
cor. 22 b. mai mult, decât în anul trecut; 
s’au spesat peste tot 705 oor. 50 b., s’a 
realisat prin petreoerea dela anul nou tre- 
out un venit curat de 560 cor., ceea-ce e 
altoum a-se mulțumi faptului, oă membrele 
din oomitet îșl luaseră șiatunol puțin grata 
saroină a colecta și a vinde bilete, umblând 
în personă la familiile române din loo; s’au 
ajutorat 57 văduve sărace ou câte 10 oo- 
rone, 48 din Brașov și 9 din Săcele ; s’a 
arătat, oă Reuniunea a avut în anul acesta 
75 membre ordinare din Brașov, din Să
cele nu s’a încassat nimio pănă acum. 
După oum se observă, de vre-o câțl-va ani 
merg lucrurile tot mai slab în Săcele, deși 
în fruntea comitetului stau persoue fârte 
zelâse. Numărul membrelor s’a înmulțit în 
anul acesta ou St. d-nă Elena Mircea Dan- 
ooviol, solvind taosa de 50 oor. Averea 
Reuniunei constă în scrisuri fonoiare’de ale 
„Albinei11 în sumă de 15,500 cor. (depuse tote 
spre păstrare la „Albina“) și în(bam depuși 
tot la institutul Albina; soootelile și averea 
Reuniunii administrate de cassiera, d-na Vir
ginia Vlaiou, au fost revăcjute și soontrate 
de două membre din oomisiunea censură- 
tăre alâsă de adunarea generală din anul 
trecut, și anume din d-nele Emilia Aron și 
Maria Burduloiu, în fața vicepreședintei și 
a secretarului Reuniunei, aflăndu-se tâte 
în cea mai perfectă ordine. Comitetul a 
ținut 5 ședințe.

Adunarea generală a luat la cunos- 
oință întreg cuprinsul raportului și apoi a 

votat comitetului absolutoriu pentru anul 
espirat.

S’a votat și budgetul anului viitor, 
întocmai oum a fost oompus de comitet, cu 
1460 cor. la eșite și tot atâta la intrate.

Pentru revisuirea socotelilor și soou- 
trarea oasei în anul viitor, s’a ales o oomi- 
siune oonstătătore din dâmnele Efrosina 
Axentie, Susana Popovicl și Maria Bur- 
duloifi, âr pentru verificarea protocolului 
dâmnele Ana Petrescu și Elena Dr. Blaga.

Adunarea acâsta generală a fost o do
vadă, oă Reuniunea merge frumos înainte.

Și o faptă generosă e de înregistrat 
din aoâstă adunare, și anume dâmna Elena 
Mooanu a declarat, oă pănă o ține Dumnecjeu 
în viață, dă în fie-care an la 3 văduve să
race câte un ajutor de 10 corone.

X.

Adunarea societății șcdlei de fete 
în Oradea-mare.

Cetim în „Familia11 : Neoesitatea unei 
șcdle române de fete în Oradea-mare, unde 
nu este nici măoar una elementară, a în
demnat pe răposata Paulina Roman n. Co- 
vaoiti, regretata soțiă a d lui Iosif Roman, 
să lanseze la începutul anilor 70 un apel 
la publioul român pentru înființarea unei 
atari școle în Oradea-naare. Apelul a pro
dus un frumos resultat material. După 
mârtea sa, fruntașii noștri din Oradea- 
mare au oontinuat realisarea ideii și la în- 
oeputul anilor 80 au instituit o sooietate, 
care să administreze fondul și să adune 
oontribuirile spre scopul aoesta. Acâsta so
oietate, obținând dela guvern aprobarea 
statutelor Bale, șl-a urmat activitatea mai 
mulțl ani; în timpul din urmă însă n’a 
putut ținea nici o adunare generală. Acum 
ea, la stăruința fundatorilor, începe o 
viață nouă.

Spre soopul aoesta, Sâmbăta trecută, 
la 8 Decemvrie n., s’a ținut în Oradea- 
mare, în localul institutului „Bihoreana", o 
adunare generală. Președintele, venerabilul 
ootogenar preposit d-1 Teodor Kovary, a 
desohis’o ou o cuvântare plină de învăță
minte ietorioe, la oare a răspuns d-1 Iosif Vul- 
oan, mulțumind pentru zelul și entusiasmul, 
oe a păstrat acestei societăți ohiar și la 
adânoile sale bătrânețe. Apoi s’a aclamat 
notar al adunării d-1 Dr. Nicolae Popoviol.

După aoestea eassarul d-1 Nicolae 
Zigre, făcând istoricul societății, a raportat 
despre starea fondului. Aoesta se uroă la 
12.831 cor. 60 bani, elooațl la institutele de 
oredit și economii „Viotoria11 din Arad și 
„Bihoreana11 din Oradea mare, In preten- 
siunl vechi sooietatea mai are 1839 fl. 
Luându-se aot, s’a ales o comisiune de trei, 
în perBânele d-lor Toma Păoală, Dr. Corio- 
lan Papp și Andreii! Horvath, care să esa- 
mineze raportul oassarului și să raporteze 
în viitorea adunare generală.

De astă-dată s’au însoris 4 membri 
pe viață și mai mulțl ordinari, înoassân- 
du-se 204 corâne. Rds. d-n Teodor Ko-

tine, găsesce fata cea mai bună. — 
Domne der ce ești așa galben la 
față, Vlad?

—ijNimic, Floreo, pote de drum...
— Vino la noi astă sără; ai 

noștri se vor bucura toți când te 
vor vede — er acasă n’ai pe nimeni.

— Iți mulțămesc, Floreo, sunt 
atât de ostenit! Der void veni mâne.

— Atunci, nopte bună, Vlad.
— Nopte bună, Floreo.
Vlad plecă zăpăcit cătră casă. 

Vestea Fibrei fusese prea nemilos 
de crudă, prea avea se îndure mare 
durere de-ar fi fost cum spusese ea. 
Era de necrecjut ca sortea se-și bată 
joc de atâta nepăsare, după atâtea 
suferințe.

Se duse acasă necrecțetor, voind 
parcă singur sS vadă, dbcă este ade
vărat.

Porta era stricată - casa golă 
— ferestrele sparte de vent — gră
dina sălbătăcită și pretutindeni, nici 
un semn de viață, nici o licărire, nici 
o mișcare — nimeni, nimeni!

Stătu în mijlocul casei, cu ochii 
rătăciți, cu mintea zăpăcită, nesciind 
ce să gândescă. Der era cu neputință, 
afar numai de n’ar fi un vis ce băn- 
tue ființa fără milă.

— Firo! strigă el de-odată, ca 
și când ar fi voit să esă din îndoelă. 
Era de necrec|ut, ca să n’audă măcar 
un răspuns, un glas de mângăere, 
în locul unde nădăjduise se găsescă 
atâta viață și atâta fericire....

Der strigătul i-se perdu zadar
nic ; casa răsună golă și spartă.

La ce bun i-a fost viața? Ce 
i-a folosit și muncă și iubire și vi
tejie și vise? — Mama Iona a mu
rit și Fira s’a dus; un altul ajutat 
de sorte, rămas neturburat acasă, i-a 
luat’o, pe când el în depărtare 
lupta cu mortea pentru patrie — vi
sând o răsplată dreptă?

Răsplată! Der cum ? acesta este 
răsplata Patriei; unii să rnoră pentru 
ea, alții să trăiescă?

Ce-a fost pentru el iubirea de 
patriă, când scris i-a fost se nu mai 

aibă patrie? Căci de acum înainte 
nu mai are pe cine iubi, pentru cine 
trăi. S’a jertfit pentru o zădărnicie; 
el nu mai are patrie!

Nebun a fost căpitanul, când 
din propria lui simțire, țăsuse o mrejă 
atât de ademenitore, ce-i cuprinsese 
și inimă și gândire și voință, făcen- 
du-1 să uite de el nemernicul, că tot 
ce-i omenesc e robit sorții, stăpână 
nedreptă a lumii ce zidesce fără un 
pic de cuvent noian de fericire pen
tru unii, pe când pe alții cu muncă, 
cu iubire, cu jertfă, cu tot cei drept 
al vieții, îi târesce în praful nemilos 
al durerii!

In praful nemilos al durerii, căci 
prilej de durere îi va fi de-acum 
înainte vițața și pustie: răsplata-i ne
dreptă și visele sunt morte.

Smintit de durere, cu dinții în
cleștați de mâniă împotriva sorții 
apucă cu furiă decorațiile, voind se 
le smulgă de pe piept și se le arunce 
cu putere în pustiul, ce se întindea 
în juru-i, pe inimă, pe viăță-i....

In acelaș timp o rază a lunii 
scăpătă din nor, se furișă blândă pe 
ferestra deschisă. Pe păretele din 
față sclipituri argintii de pânză albă, 
se văc|ură lucind. Vlad tresări ca de 
o nălucă.

Uimit se duse păn’la părete, des
prinsese pânza... Era o cămașă a Firii, 
cusută cu fluturi, purtată de ea, uitată 
de ea de mult, de sigur înainte de 
plecare, de atunci, de când era se 
fie a lui....

O luă în mâni, o privi. Chipul 
Firii îi veni în minte, cu tote visele 
de fericire, cu nunta strălucită, iu- , 
bita-i împodobită miresă — așa pre
cum o vecjuse înaintea morții căcjut 
lângă drapel. Inima se — înduioși 
de nemărginirea dorului. Iși învăli fața 
în cămașa iubitei și isbucni în plâns.

— O! De ce n’am murit, de ce 
n’am murit, plângea el ca un copil. 
Da, da, se fi murit atunci, căci cel 
puțin ce-1 ce more împăcat cu sbrtea, 
mai are un pic de mulțumire, o clipă 
de plăcere înaintea morții, pe când 
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vary, diu oauaa bStrânețelor, oerend să se 
alăgă alt președinte, s’a proclamat preșe
dinte de ondre, — președinte s’a ales d-1 I 
Iosif Roman, vioe-președinte d-1 Toma Pă
cală, er în comitet d-nii Dr. Florian Duma, 
loan Gherlan, Andrei Horvath, Dr. Co- 
riolan Papp, Dr. Nio. Popoviol, Iosif Vuloan 
și Nie. Zigre. Incheiându-se adunarea, oo- 
mitetul numai deoât a ținut ședință, ale
gând oassar pe d-1 Dr. Ooriolan Papp și 
secretari pe d-uii Dr. Nic. PopovicI și An
dreii! Horvath.

Din Macedonia. „Timpul44 primesce 
soiri, că fierberea continuă acolo. Autorită
țile otomane fac mereu arestări de Bulgari. 
De altă parte revoluționarii bulgari conti
nuă să amenințe cu asasinare pe Românii 
și Grecii din Macedonia.

La Salonic se plănuise chiar un aten
tat ou dinamită. Șoola comercială româuâscă 
organizase de Sf. Mihail o serată și Bul
garii hotărîseră să arunce șcdla în aer în 
timpul petrecerei. Din fericire s’a aflat la 
timp ceea-oe se plănuise și nenorocirea a 
putut fi evitată.

— 2(15) Decemvrie

Noi fișpani în Ardeal. Foia oficială 
ungurâscă de alaltăerl a publicat deoretul 
regesc prin oare, la propunerea ministrului 
de interne, fișpanul comitatului Brașov 
Mihail Maurer „este demisionat la cererea 
proprie, pe lângă reoundsoerea serviciilor 
sale zelose44, 6r în looul lui este numit fiș 
pan al Brașovului contele Stefan Lazar, 
vioeșpanul oomitatului Oojoona; 6r fostul 
deputat Dr. Ladislau Beldi este numit fișpan 
al oomitatului Ternava-mare.

Scolă industrială de lemnarit. Co-1 
munitatea de avere din Caransebeș, cu 
spriginul Reuniunei agrioole oomitatense, 
va înființa în ourând o șco'lâ industriala de 
lemnărit. Scopul acestei șcâle va fi în pri
mul rând instruarea tinerilor în pregătirea 
uneltelor eoonomioe de oasă și de câmp, 
(furci, greble, eto.) Comunitatea de avere 
va da la început 16 stipendii de câte 16 
corâne lunar la tineri săraci pe întrâgă du
rata oursului de învățământ. Presideutul 
comunității de avere face acum un căldu
ros apel la preoți, învățători și cărturarii 
poporului, oa să lumineze poporul asupra 
folâselor șcâlei industriale, ce se va în
ființa.

Pentru masa studenților români 
din Brasov a dăruit d-1 Nicolae Stoicovici•)
învățător în Brașov 8 corone, în loc de 
ași serba cfiua onomastică din 6 1. o. Pri- 
mâscă nobilul donator cele mai vii mulță- 
mite — Direcț. școlelor.

Pentru întemeietorii de Reuniuni 
de înmormântare. Facem luătorl aminte 
pe oei-oe ostenesc să întemeieze folositârele 
Reuniuni de înmormântare, sorie „B. E.44 — 
oă ministrul de interne nu mai aprâbă statu

tele în numirea oărora e pus numele „română*. 
Statutele Reuniunii de înmormântare din 
Vinerea au venit neîntărite, pentru-că se 
numea „Reuniunea română*.

Necrolog. Ni-se comunică din Si- 
biiu, că Romul Petric, funcționar la „Al
bina14, fiiul venerabilului protopop din Bra
șov (Soheifi.) loan Petric, a încetat dih^iață 
— Adresăm familiei răposatului și necon- 
solaților părinți oondolențele ndstre adânc 
simțite.

— In Aiton a reposat în 11 Decem
vrie u. Leontina Sabo, în al 16-lea an al 
etății. O jelesoe mama sa văd. Maria Sabo 
n. Nestor, Valeriu Sabo oficiant la tren, 
Emil Sabo profesor, ca frați, și numărdse 
rudenii. Imormântarea i-s’a făcut Vineri în 
14 Decemvrie în Aiton.

Țarul — vindecat. Medicii curanțl 
ai Țarului Nicolae au declarat, că bâla Ța
rului s’a sfârșit și de două săptămâni el 
se află în stadiul îndreptării oontinue. Din 
causa acâsta nu se vor mai da buletine.

Asociațiunea Meseriașilor Români 
din Brașov adeveresce pa calea aoesta pri
mirea a 5 corone dela d-1 Nicolae P. Pe
trescu, diregent al filialei „Albina14 din loc, 
în amintirea lui Romul Petric, funoționar 
la „Albina44 în Sibiiu, deoedat acolo.

Meseriașii români din Orăstie voind 
a-seînchega în o Reuniune proprie de mese
riași, au înaintat ministeriului în două rânduri 
Statute spre întărire. Statutele au fost repețit 
respinse sub cuvânt, că aiol mai sunt atari Re
uniuni (neromâne), să între în acelea. Acum 
meseriașii noștri au declarat, că se vor’alipi la 
„Reuniunea Economică44, în oadrul statutelor 
căreia se pot desvolta destul de liber și eu 
sucoes. Comitetului Reuniunii române eco
nomice a hotărît în ședința sa deLuDl(10 
Dec. n.) să înaotiveze secțiunea industrială 
a Reuniunei, care pănă aci n’a funcțiionat, 
fiind-oă măestrii, oarl puteau întră în ea, 
încercau să-și formeze Reuniune proprie.

Ucenici pentru neguțătoriă. Aso- 
oiuțiunea pentru sprijinirea învățăoeilor și 
sodalilor români din Brașov, pâte așecja în 
oondițiunî forte favorabile 2 sâu 3 băețl la 
neguțătoriă. Doritorii au a-se adresa oât 
mai ourând la comitetul susnumitei Aso- 
ciațiunl.

Foc. Din Gurghiu ni-se scrie, oă în 
sâra de 4 Decemvrie a isbuonit un foo, 
prefăcând îu oenușă două oase și un grajd 
a două familii românescl, cari acum încap 
de iârnă au rămas fără adăpost.

Marea negră a fost în ultimele cjfl0 
fdrte agitată. In portul Galați vaporul Po- 
lux al agenției Lloyd austriac, venind din 
Constantinopol, a fost silit să anooreze în 
Constanța și abia după 3 c|il0 de întârcji- 
ere a putut să se avânte la larg.

La podul umblător dela Mwiș-Ciuci 
în dilele trecute s’a întâmplat o nenorocire 
Servitorul Gligor Moșnâg și clopotarul 
loan Sabo au sosit nâptea jla țărmul Mu- 
rășului și au voit să trecă pesto rîu căruța 
încărcată cu făină. Podarul era la celălalt 
țărmure. In zadar au strigat, podarul dur- 
mind n’a aucjit. Atunol servitorul dând de 
o luntre mică s’a urcat în ea și a trecut 
Murășul, ca să aduoă și podul umblător 
să trâeă și căruța. Caii cum au vădut pe 
servitor, că trece rîul, au pornit după el 
împingând în apă pe olopotarul ce voia 
să-i oprâscă. Caii au ajuns la celălalt țăr
mure, dâr sărmanul olopotar s’a înecat.

Testamentul lui Andree. Curagiosul 
aeronaut, ■’Andrăe, înainte de a pleca în că
lătoria sa spre Polul nordic, din care, pre- 
oum să vede, nu mai e speranță a-se re- 
întârce, șl-a făout testamentul și l’a predat 
fratelui său, cire locuesoe în Gothenburg, 
eu aoea observare, oa să-1 desfacă la sfâr
șitul anului 1900. Acum se apropie aoel 
termin și fratele, oare încă tot sperâză în 
reîntorcerea lui Andrâe, a hotărît să mai 
amâne desfacere testamentului încă uu an.

EHn bordul Ardealtdwi.
— 10 Decemvrie 1900,

Domnule Redactor! Făcând în cjilele 
acestea o oălătoriă prin ținutul Năsăudului 
pănă la Deșitt, aflu de lipsă a scrie ceva 
despre următârele lucruri bune-rele cum 
sunt, pentru informarea On. public:

Venind dela Boolean cu trenul, văd 
în Deșiti ridicat gimnastul de stat, oe pre
domină tâte clădirile orășelului, având două 
etage ; un edificiu pompos, care a costat 
vre-o 400.000 oorâne și cari represeutanța 
munioipiului Solnoo-Dobâca le-a arunoat pe 
spatele contribuitorilor de darea direotă 
oâte 4°/0, să le plătâsoă în 25 ani, dând 
„drept44 comunelor de-a înainta recurs. Dâr 
primăriile, oonduse de notari maghiari și 
jidani, n’au dat de soire oontribuenților pănă 
după-oe a intrat — se <j’oe — hotărîrea 
oomitatului în putere de drept.

Aoâsta e dreptatea și administrația 
ungurâscă, oă noi Românii, cari formăm în 
aoest oomitat 85°/0 din poporațiune, să le 
facem Maghiarilor pănă și gimnasiu, prin 
care să ne pâtă maghiarisa !

*
Românii uniți din Deșiii au biserică 

pomposă, modernă, încunjurată cu grilagih 
de fier. Interiorul bisericei e bine arangiat, 
cu amvon și iodne multe, apoi cor. Asis- 
taiii în 9 (21) a. o. la serviciul divin ofi
ciat de veteranul protopop loan Vele, la 
oare răspundea junele învățător loan Ba- 
caciu, ou oorul tinerimei.

A costat aoăstă biserioă vre-o 72,000 
corâne oăștigate prin ooleote și mare parte 
prin petreoerl poporale.

Lângă biserioă e situată șcâla greco- 
catolică de piatră ou 2 încăperi; apoi în 
apropiere se află oasa paroohială și lângă 
ea o altă oasă frumdsă, oare dându-se în 
ohiriă, aduoe venit eolesiei.

Românii greco-orientali se servesc încă 
de biserica improvisată în anul 1872 din 
soândurl, dâr au casă paroohială și șoolă 
modernă, și se cjiee, oă îșl vor ridiou și ei 
o biserioă frumdsft. Ei au ac.i îu frunte pe 
d-1 protopop Teodor Herman, conducător 
înțelept și energic.

*
In piața principală am văcjr.t ou re

gret, că bolta românâscă „Mercur* e în- 
ohisă din lipsa de conducere ; stă sub li
chidare.

Sunt aoi în DeșiO. față ou 3 Ma
ghiari și 2 Jidani mai mulțl advocați 
români, precum d nii Dr. Teodor Mihali, 
Dr. Clement Barbul, Dr. Ioan Faroaș, 
George Gradoviol, Dr. Alesandru Cheres- 
teș, Dr. Ioau Cheresteș, Dr. Li-viu Micșa, 
Dr. loan Sliam, și mai mulțl alțl domni de 
român, precum judecători, ofioiall, pensio- 
niștl și meseriași avuțl, cari durere, nu 
trăiesc în armoniă și solidaritate; fiâ-oare 
nisuesce a fi conduoător în viața socială 
și tot lipsesoe conducătorul cu deplină în
credere.

*
Ar fi de dorit, oa să se susțină mai 

ou vigore Despărțământul XVII al „Asoca- 
țiunei pentru literatura ji cultura poporului 
român*. Dâr în privința aoâsta puține pilde 
ne dă generațiunea mai tînără. Mai înainte 
tot se mai făcea ceva : o adunare a des
părțământului în 2 ani — oum a fost la 
Beclean în 1883, la Lăpuș în 1885, la 
lleanda, la C.-Gârbău etc. — S’a înființat 
pe atunci o bibliotecă a despărțământului 
pentru susținerea simțului național și a 
oulturei române, dâr biblioteca în loo să se 
înmulțâsoă, a dispărut.

Ar fi de dorit, oa cei chemați să ne 
lumineze în causa bibliotecei aoesteia spre 
liniștirea oelor interesați.

Căletorul.

Luptă între Cazaci și Boxeri.
Corespondentul din China al cjiarului 

„Corriere della Sera* descrie în aoeăt fliar 
o luptă între Cazaci și Boxeri, la care el 
a fost martor ocular. Cazaoii erau oondușl 
de căpitanul Malcorfin.

„Căpitanul istorisia toomai faptele de 
arme ale unui soldat vitâz al său — sorie 
corespondentul — oând de-odată răsuni o 
pușcătură. Am asoultat și prin norul de 
pulvere zărirăm câțl-vn călăreți, urmați de 
2—3000 Boxeri. Cazacii, împărțițl în două, 
s’au pus în șir de luptă de ambele părți 
ale drumului, âr infanteria aștepta gata de 
a da salve. Eu călăream alături de sol-

cei ce are a trăi o viață pustie — 
nu mai are nimic.

Și bietul Vlad în casa pustie 
nesciut de nimeni, cu lacrimi nes
fârșite plângea iubita, fericire, visele 
lui tâte spulberate de furtuna nemi- 
losă a sorții.

— Ura! Trăescă Vlad, strigară 
mulțime de voci la uliță la porta 
lui Vlad.

Se aucjise în sat de venirea lui, 
Florea împrăștiase vestea în totă lu
mea, și veniseră toți să-l vadă pe 
voinicul vitâz, pe care-1 crezuseră 
mort, și pe care-1 plânseră atâta timp.

— Ura! Trăâscă Vlad, strigau 
,ei într’una, der nu se vedea nimeni, 
nu s’auflia nimeni.

Vlad abătut de durere și de plâns 
în târcjiul nopții, căcjuse fără simțire. 
Dormia încă când se strânseră la el 
acasă.

Strigătele lor îl deșteptară. Nu 
pute să-și dea sama bine de cele ce 
se petreceau. Afară lume, mulțime, 
bărbați, femei, copii, toți în haine 
de sărbătore. Din mijlocul lor se 
înalță mândru în lumina sorelui tri

colorul, pe când trompete răsunau 
în aer.

Când se vecțu pe pragul ușii, un 
ura, puternic și îndelung se auc|i din 
totă mulțimea.

L’au luat în mijlocul lor, între- 
cându-se, care se-1 vadă mai întâiu, 
care se-1 îmbrățișeze mai întâiu — 
cu lacrimi de bucuriă, aruncându-i 
flori, copleșindu-1 cu veselia lor.

Primarul satului, care alcătuise 
sărbătârea, se apropie de el și cjise 
în auc|ul tuturor:

— Bine-ai venit, Vlade, din răs- 
boiu! Noi toți te-am crecjut mort și 
te-am plâns când am aucjit, că ai 
murit. Am aflat însă acjJ, că ai venit 
și ne-a fost bucuria atât de mare, 
încât am voit să-ți facem ți-e săr- 
bătbre.

Tu pentru noi te-ai luptat, pen
tru noi era să mori, pentru noi pa
tria ta. De nu erai tu, pote acji n’arh 
fi liniștiți și și liberi la casele nos- 
tre. Noi te iubim și-ți urăm să trăesci.

— Să trăesci! strigă mulțimea 
de mulțime de ori.

f)iua aceea totă a fost închinată 

lui Vlad. S’au făcut petreceri pentru 
el, au băut în sănătatea lui, a fost 
iubit, sărbătorit de o lume întregă

Bietul Vlad trecea în mijlocul 
lor uimit, nesciind ce să crâdă, nes- 
ciind ce să gândăscă.

Pentru ce venirea lui făcuse 
atâta bucuriă? Er inima lui era sdro- 
bită — veniseră ore să-i turbure du
rerea cu rîsete de veseliă ? Der nu, 
căci bucuria le era prea din inimă. 
— Bătrânii îl sărutau pe față, ti
nerii îl strîngeau cu iubire în brațe, 
femei îl priveau cu drag, pe „Vlad 
al nostru44, „ vitezul nostru44, „iubitul 
nostru44, pe când copiii sburdalnici 
fugeau rî^end spre densul.

Al lor? Dâr el e singur pe lume, 
ai lui s’au dus, el nu mai are pe 
nimeni. Și ce vor ei cu laudele lor? 
El nu s’a luptat pentru ei, alt gând 
și altă iubire a avut în inima lui.

Spunea însă primarul, că pâte 
de n’ar fi fost el, ei n’ar mai fi fe
riciți ac|I și ore nu e adevărat? De 
n’ar fi învins el, pe dușmani, n’ar fi 
fost cu toții robiți?

„Vlad pentru noi s’a luptat, pen
tru noi, patria lui44.

Patria lui ? — Mai are el Pa
trie? Ei să fie patria lui?

In jurul lui se întinsese acum o 
horă mare, lăutarii cântau, pe când 
flăcăi și fete jucau vesel, privindu-1 
pe el.

Treceau pe dinaintea lui atâția, 
pe cari îi cunâsce de mult. Vede un 
prieten cu care a crescut, alături un 
om ce i-a dat vre-odată o mână de aju
tor, mai departe un altul pe care 
singur l’a ajuta't într’o nevoe, o fată 
cu care a copilărit ca cu o soră.... 
der cunosce totă astă lume care îl 
iubesce și care se înveselesce pentru 
venirea lui. — Al lor? Da da, au 
dreptate; el e al lor, căci se simțea 
legat de ei de mult, de mult.

Și sunt atât de veseli, atât de 
fericiți; îl privesc pe el cu atâta drag!

Dâr atunci, el mai are pe cine 
iubi, viața-i nu va fi pustie, vitejia 
nu i-a fost zadarnică: o lume întregă 
e fericită; răsplata nu e nedreptă: o 
lume întregă îl iubesce. Căpitanul a 
spus: „când ne vom întârce biruitori, 
patria ne va primi cu brațele des
chise44 și-a spus adevărul, căci ce 
este patria?
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Vinul.dațl și 1b întorsătura dramului se zăriau 
armele oelor oe se apropiau. Indită-oe 
ne-au observat, is'bueniră în urlete fiorbse. 
Dâr așa se pare, oft ei ne prețuiau mai 
puțini, cftol fără de nici o tactică seriosă 
doi dintre călăreții lor veniră spre noi, 
urmați de alțl vr’o 30. In jurul capetelor 
aveau înfășurate ștergare roșii și corpul 
li-era acoperit de vestminte pestrițe larg).

„Numai deoât s’au culoat la pământ. 
Intâiîl s’a trântit jos primul reud, spoi și 
cei alțl făcură asemenea. Intrâga ceremoniă 
era par’oă o primire sărbătorâscă, ce aveau 
să De faoă. Noi furăm pe-un moment miș- 
câți, vărjend omagiul acestor superstițioși, 
dictat de convingerile lor religiose. Boxerii 
săriră apoi în piciâre și sooțendu-șl săbiile 
lor mari și late isbuoniră în sbierete gro
zave de — Sa! Sa! (Mârte! morte!) Se 
apropinră de noi. Ataoul lor era atât de 
sălbati •, încât era o grbză să privesc! 
acesta mica câtă, oare năvălea cu disprețul 
morții.

„La primul moment nici nu sciam, oe 
se întâmplă. Calul meu sperindu-se a dat 
îndărăt și aerul era plin de pușcăturl tari. 
Iu rândurile Boxerilor domnea o mare agi
tația. Ploia de glânțe nimioitbre îi zăpăoise 
și Ie-a împuținat oâta, așa că puțini mai 
rămăseseră din ei. Stegarul lor căflu, âr 
după el și ceilalți până la unul. CâțI-va 
din ei voiră să fugă. Dintre luptători 
apăru un Boxer ou două săbii, oare se în- 
vîrtea în tbte părțile, par’oă avea se imi- 
teze pe dansatorul indian. Un glonț însă 
îl răni și pe el și oăcju jos. Se ridica însă 
și acum pe cât putea, și stând în genunchi 
se lupta ou inimicii din juru-i, pănă-oe un 
al doilea glonț i-a stîns viața.

„Dinspre pământurile de urez se autji 
atunci un mare sgomot. Cazaoii stîrniră și 
luară la gbnă pe Chinesii, cari se refugiau. 
Un sbieret sălbateo a dat de soire, că ei 
au fost ajunși. O mioă fracțiune din ei 
s’a întors fugind spre noi și în învălmășala 
cea mare căcjură toți în baionetele nostre. 
Un tînăr, care încă venise ■ spre noi ou 
refugiații, se opri la depărtare de 7 pași, 
îșl sfîrticâ vestmântul și arăta spre pieptu-i 
gol, voind par’oă să <^ioS, să fiă străpuns. 
Un soldat i-a și dat lovitura de grațiă“ ...

ULTIME SUIRI.
Londra, 14 Decemvrie. După 

„Daily Express11, mai multe mii de 
Buri au atacat lagărul generalului Cle
ment în districtul Barberton. La în
ceputul luptei Englesii covîrșiseră 
pe Buri, dâr Burii repețind atacul 
după o luptă uriașă au prins pe En- 
glesT. Intre trupele englese se aflau 
și 4 companii din regimentul Nord- 
cumberland. Toți ofițerii englesz fără 
deosebire au fost făcuțl prisonierl. In-

A, tocmai acum înțelege el, că 
patria lui sunt aceștia, cari îl iubesc 
și pe care-i iubesce, cu cari a trăit 
și cu cari voință nestrămutată are 
de a trăi încă.

Patria este acolo, unde ne-am 
născut, în lumea cu care am trăit, 
cu care am suferit o (ți de durere, 
cu care am petrecut un ceas de fe
ricire. Patrie este omenirea unită 
prin voința de a trăi împreună după 
un dor firesc de a te găsi vecinie 
eu semenii tei |și care înțelege, că 
drumul spre fericire este numai atunci, 
când sunt toți pentru unul și unul 
pentru toți — tot astfel, precum la 
aucțul unui cântec, uniți de mână, 
într’o singură horă se veselesc toți 
pentru unul, precum unul suferise 
pentru toți.

Și acum înțelege Vlad cât de 
sfântă este datoria cătră Patriă.

Ce e și viața și fericirea lui, pe 
lângă vieța și ferirea unei omeniri 
întregi. Der trebue se ai inimă, care 
să te facă se iubesc! patria, uitân- 
du-te pe tine însu-ți, inimă în care 
să stingă focul durerii tale proprii, 
când patria-i fericită. 

sușl lord Kitchener telegrafase, că 
în districtul Barberton Burii ocupă 
posițiă tare, de aceea soirea despre 
victoria lor pare cu atât mai pro
babilă.

Shanghai, 14 Decemvrie. Clang- 
Citung a fost informat, că împeră- 
tesa veduvă s’a învoit la următorele 
condițiuol de pace: împăratul se se 
reîntbrcă îndată la Peking; China 
va plăti 50 milibne funți sterling! 
despăgubire; fiă care ambasadă pote 
să-și susțină o garnisonă de 2000 
omeni; se va numi pentru fiă-care 
provincie a imperiului un consilier 
strein.

„OalinJarul Plugarului.

ț)ilele acestea a eșit de sub tipar 
„Călindarul Plugarului* pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprindend: In partea calendaris
tică-. Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râscă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comercitt.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)'; Dorobanțul Î(G. 
Coșbuo); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmâză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Oălindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, fără 
porto postai.

In mijlocul horii vesele, Vlad își 
uită amarul ce-i căȚuse pe inimă în 
cjiua de ieri.

O lume întregă era fericită — 
prin el, o lume întrdgă era în ser- 
bătore — pentru el. Copiii sburdal- 
nicl cu capete bălae, se prinseseră 
de pulpana mantalii, și cuprinși de 
același sentiment pentru Vlad ce 
era .în inimile tuturor, strigau cu 
glas iubitor:

— Vlad al nostru, vitezul nos
tru, iubitul nostru!

Der glasul lor e atât da nevi
novat și dulce mânuțele lor atât de 
mici — a cui inimă ar remâne ne
mișcată auȚindu-i, ce durere n’ar 
alina mângăerile unui copil?

Vlad se plbcă, îi luă în brațe, 
îi strânse cu iubire pe pieptul seu 
de vitez și cu ochii plini de lacrimi 
de bucuriă 4ise:

— O! Da, Vlad al nostru, căci 
voi sunteți ai mei, căci voi sunteți 
patria mea.

(„Albina.") Virgil Broscărescu.

Vin numim beutura preparată din su
cul strugurilor prin ferbere, fermentațiune 
alcoholică. Ferberea sucului de struguri ur
mâză fără să se mai adaugă ceva, ea nu 
recere ipanipulațiunl grele deosebite, nici 
aparate complicate, ca spre esemplu fabri- 
cațiunea berei sâu a spirtului. Rolul prin
cipal la prepararea vinului îl jocă cultura 
viței. Feliul viței, feliul pământului, posi- 
țiunea viei, precum și mergerea timpului, 
au mai mare influință asupra formărei și 
asupra qualității vinului, decât prepararea 
lui din sucul strugurilor.

Cultura viței de vie și prepararea vi
nului e cunoscută din timpurile cele mai 
vechi. Unde a crescut vița mai întâitî nu 
se scie cu siguritate; ea cresce sălbatică 
în Europa, Asia și America și se cultivă 
în tâte părțile pământului. Ii merge bine 
în zona mai caldă moderată, în părțile 
tropice numai la înălțimi mai mari; ea are 
lipse de umedâlă moderată și pe timpul 
cocerei strugurilor mai are lipsă de multă 
arșiță de sore pentru formarea zăcharului. 
Vița de vie prosperâză în pământul cald, 
poros, pufăios bogat în săruri de kali și 
fosfor, mai cu sâmă îi merge bine acolo, 
unde substratul e vulcanic.

In fruntea țărilor, cari se. ocupă cu 
cultivarea vinului, stă Francia, ea a produs 
în 1890 și tot așa în cei din urmă 10 ani 
câte 10 mii hectolitri pe o estensiune de 
2 mii. hectare. In anul 1875 a produs 83 
mii. hh Apoi urmeză Italia și Spania, Aus- 
tro-Uugaria și în fine Germania și Româ
nia. Asia mică mai cu sâmă rosine (stafide).

Pe lângă vinurile curate naturale, se 
găsesc în comercifi cantități mari de vinuri 
îmbunătățite în mod artificial, sâu cari sunt 
peste tot artificiale; în special Francia îșl 
acopere lipsa cea mare în productul natu
ral (causată prin filoxeră) prin producerea 
de vin din trevere (tescuină), etc., cu ză- 
char și spirt rafinat. Indurtria de vin a 
Franciei în anul 1890 a consumat 33 mii 
tone de zăchar (o tonă are 1000 chlgr.) 
Legea despre vinuri din anii trecuțl per
mite și la noi adaogarea de zăhar curat 
înainte de ferbere. Spirt rafinat se adaugă 
mai cu sâmă în Spania în cantități mari 
vinurilor grele și tari, destinate pentru es- 
port (Malaga, Șerri). Cultura de vin în 
Francia a decădut de când filoxera a pus
tiit viile. Totuși s’a înlocuit în cât-va per- 
derea acăsta enormă prin plantarea din 
nou cu viță americană. Tot așa e ruinată 
aprope total, tot prin filoxeră, recolta din 
Ungaria. Germania pănă acum a suferit 
forte puțin.

Filoxera e cunoscută de mult în Ame
rica, unde trăia pe vița de vie de acolo. 
Aceleia nu-i strică. Introducendu-se insec- 
tul acesta cu vița de vie de acolo 
și la noi, vițelor nostre le strică. — Fi
loxera se ivesce la rădăcini, trunchiu și pe 
frunde; în și pe pământ, în diferite forme, 
în parte și cu aripi; cu ochiul liber abia 
se pâte vedâ. Viile atacate trebuesc nimi
cite imediat și statul despăgubesce pe pro
prietari. Vițele se ard, pământul se stropesce 
cu carbon sulfurat și păcură, cari omoră 
insectele. Ceva sigur ce omoră insectele, 
fără să strice vițelor, nu s’a aflat încă. Re- 
sultat relativ bun a avut și are supra
vegherea negoțului cu viță, în urma pro
punerii comisiunei internaționale pentru 
vițe de vie. Alțl inimici ai viței sunt: un 
fung-burete mărunt, numit Oîdium Tucheri 
care se nimicesce prin afumare cu puciosă, 
și peronoșpora, care atacă frundele, se pote 
nimici prin stropire cu ajutorul unei proște, 
anume cu o soluție de 2°/0 sulfat de cupru 
(pâtră vânătă). Mai este apoi un vermuleț 
mic, care se vîră în bobe în decursul cres- 
cerei acestora și care causeză putrecliciunea.

Strugurele viței constă din cotor, pep- 
ten, cotorașele bobelor și din bobe. Boba 
constă dțntjfo învălitore și din coje (adecă 
2 coji), suc (zâmă) și sîmbure. Asupra com- 
posiției vinului nu influințâză numai con
ținutul bobelor, ci după cum se prepară 
mustul, mai mult seu mai puțin greutatea 
totală a bobelor, 85% din greutatea stru
gurului și conține între 10 și 30% zăhar. 
Dextrosă și Levulosă, precum și urme de 

Inosit (numit și zăhar de mușchi, un.fel de 
zăhar, care se află de regulă numai în cor
purile animalice; în cantități mai mari se 
află în mușchii omenilor bețivi).

Dintre acri ml mustul conține mai cu 
sâmă așa numita acrimea vinului — acid 
tartaric, Weinsteinsăure, borkosav, — și 
acâsta mai cu sâmă în legătură cu Kalium, 
sub numirea de Kaliumbitartrat, prâtra de 
vin, Weinstein, borkd (cam 0.5 — 10%). Se 
mai află acrime de mere și ceva acid bu- 
tiric. Cantitatea de albumină e sub 1%. 
Mai conține ceva Pectin și corpuri mlăcose 
(flegmose).

Cojile bobelor, în special ale celor 
vinete și roșii, sunt bogate în tanină, 
1—172%; conținutul bobelor e liber de 
tanină. Tot esclusiv în cojile bobelor să 
află colorea bobelor roșii și vinete. Pepte- 
nele (cotorul) conține multă tanină și ceva 
piâtră de vin, zăchar însă de fel. Dâcă fer
berea, fermentațiunea, se face la olaltă cu 
cotorele, vinul căpătă un gust știros și ne
plăcut, din causa multor tanine și a pro
ductelor formate din discompunerea chlo- 
rofilului (colorea verde a tuturor plantelor). 
Sîmburii bobelor oonțin 4 — 6% tanină și 
10—18% oleu gras, numit oleul sîmburilor 
de struguri (oleu eteric).

Formarea zăcharului aflător în bobe 
se întempă în frunde (foi), de unde apoi 
împreună cu zâma trece în bobe. Cât 
timp bobele sunt tari (din causa corpu
rilor pectinâse) cantitatea de zăchar e 
forte mică — mare însă cea din acrime de 
mere și de acrime de vin. Cu înmuiarea pe 
la finea lui August, se măresce cantitatea 
zăcharului; la început se formâză mai nu
mai Dextrosă, care e un fel de zăchar ce 
se mai numesce și zăchar de șterc, de pome, 
glucosă, glycosă; se obține și pe cale ar
tificială prin ferberea făinei de grâu cu acid 
sulfuric diluat (vitriol). După amintita Dex
trosă se formâză Levulosă, tot un fel de 
zăchar, mai mlăcos, aflător mai cu sâmă în 
fructe, — așa că pe timpul culesului e cam 
tot atâta Dextrosă câtă și Levulosă. Cu în
mulțirea zăcharului în bobe, acrimea începe 
a dispără ; cea de mere (acidul malic), de 
tot, cea de vin se legă tot mai mult de 
Kali, formând așa numita pâtră de vin, 
despre care am amintit deja. Culesul se 
întâmplă atunci, când conținutul de zăchar 
e mai mare, pe la finea lui Octomvrie, sâu 
începutul lui Noemvrie. In strugurii culeși 
scade zăcharul, fiind-că evaporâză însă și 
apa, nu se observă perderea acâstă relativă. 
Bobele putrede n’ar trebui să ajungă sub 
teasc, fiind-că strică bunătatea vinului.

Dintre toți bureții, mucezâla și altele 
ce atacă bobele, numai așa numita rugină, 
un fel de mucedâlă, se sufere bucuros, 
fiind-că produce o aromă plăcută, deși dis- 
compune din zăhar.

Bobele mai întâiu se sdrobesc, apoi 
storc în tâsc; sucul care curge se numesce 
must. Deschiderea sâu sdrobirea se face 
ajutorul unui pisător (sdromș) de lemn, său 
unde sunt mori anume pentru acest scop, 
cu nisce suluri.

La vinul roșu, unde fermentația în
cepe îndată după sdrobire, de regulă se 
sdrobesc numai bobele, prin urmare aceste 
se desfac (culeg) de pe cotor cu scopul să 
se ferâscă vinul de gustul rău al sucului 
stors din cotore.

Cu cât se storc strugurii mai iute după 
cules, cu atât vinul devine mai bun; mus
tul care curge mai întâiu e mai bun, decât 
cel stors.

Strugurii negri și roși nu se storc 
imediat după cules, ci numai după ce au 
fert puțin, ca să trâcă și colorea din coja 
bobelor în vin; tot atunci trece și tanina 
din coji în vin. Strugurii negri sâu roșii, 
storșl pănă n’au început a ferbe, dau must 
și jvin alb. Din struguri se obține cam 
60—90% must. Conținutul de zăchar în 
must îl constatăm cu areometre numite 
pentru scopul acesta și probe de must 
(Mostwaage). Ce rămâne în teasc, — tes- 
cuina — se mai numesce și trevere.

Deja la câte-va ore după ce stă mus
tul, începe a se tulbura și a fermenta, a 
ferbe, în urma desvoltărei germenilor de 
drojdii, cari se află pe bobele și cotorele 
strugurilor, precum și în aer, și cari se în-
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mulțesc enorm în mustul, care conține multă 
albumină și alte corpuri cu cari se pot 
hrăni. Ferberea decurge în țările sudice de 
regulă la o temperatură de 15—30°, afară 
în curte, la noi la 10—12° în pivniță. Ou 
cât e temperatura mai înaltă, cu atât fer
berea e mai tare, mai violentă. La tempera
tura prea scădută, rămâne zachar nedescom
pus, și acesta dă ansă la ferberl ulteriore. La 
temperatura moderată procesul decurge mai 
uniform și fără pedecă, asemenea la tem
peratura moderată 100 părți de zahar dau 
cu ceva mai mult alcool, decât la tempe
ratură mai înaltă, la care se ivesc producte 
laterale în cantități mai mari la fermenta- 
țiune. Drojdiile constau din mai multe Țe- 
lurl de germeni (ființele mici cari causâză 
ferberea); aceștia sunt mai cu sâmă Sacha- 
romices ellipsoideus și Sachar apiculatus, 
acesta din urmă predomină la începutul 
ferberei. Bacteriile de regulă nu se pot 
desvolta în mustul acru, numai cele ale 
oțetului (Mycoderma aceti), dâcă stă în 
contact prea mare cu aerul. Mucecjela află- 
tore pe bobe se nimicesce prin înmulțirea 
tare a drojdiilor. In timpul mai nou s’a în
ceput cu introducerea culturilor curate de 
drojdii de vin, cari se adaugă mustului. 
Drojdiile sălbatice în forma acesta nu ajung 
la desvoltare și vinul devine mai tare și 
mai aromatic. Ferberea, fermentațiunea, de
curge — am pută dice — în 2 (două) pe- 
riode: ca ferbere principală și ca ferbere 
ulterioră. Principala dureză 3 — 14, ba si 
mai mult. Ca vase în cari ferbe mustul, 
în cele mai multe țări se folosesc buți, al 
căror dop (astupuș) e luat, — vrana nu e 
astupată. Vinul roșu ferbe£ întâiu cu cotore 
cu tot; acidul carbonic (beșicuțele), care 
se ridică cătră suprafață împinge și coto- 
rele la suprafață, er acestea stând deasu
pra mustului, formăză așa numita pălăriă, 
și esă si afară din must: ca să nu se înă- 
crescă apoi când se așăză strugurii în bute 
se fixăză în lăți, ca să nu se potă ridică.

(„Rivista economică11.) (Va urma.)

MULTE ȘI DE TOTE.
Paseri pescari.

Țărmul de vest din Scoția, e locuit 
aprope numai de pescari, cari se ocup nu
mai cu pescuitul și esportarea scrumbiilor. 
Produsul anual se ridică la 750,000 butoie, 
conținând de fie-care câte 800 de scrumbii.

Pescarii însă au de concurențl forte 
mari (pasările de pe acolo. Mai cu semă 
pe micile insule ale coastei de vest. Pe 
stâncile din ’nainte clocesc gâștele roșii, 
al căror număr e colosal. Deja cele cinci 
stânci mai 'principale se socotesc locuite 
de 424,000 gâsce.

Un esplorator a observat, că o gâscă 
mănâncă 12 scrumbii pe di, decă le are. 
Socotindu-se însă numai câte 6 bucăți de 
fie-care gâscă pe di, resultă 1,160,000 bu
toie în cursul unui an, adecă mult mai 
mult decât produsul anual al tuturor pes
carilor de p’acolo.

*

Pin viața Iui Petru cel Mare.

Țarul Petru cel mare al Rusiei se 
plimba — după obiceiul său — într’o seră 
prin oraș, îmbrăcat ca un lucrător. într’o 
stradă întunecâsă dă de un soldat beat și 
întră în vorbă cu el.

— Ei, bre, vino să mai bem ceva! 
clise împăratul.

— Eu n’am parale; am numai trei 
copeici, răspunse soldatul.

— Eu am cinci. De opt copeici bem 
un cop de vin.

S’au luat de gât, au întrat într’o câr
ciumă au și băut copeicile.

— Scii ce ? Eu a-șl mai bea! dise îm
păratul.

— Der eu, ce ne facem de parale?
— Să furăm de unde-va, dise Petru.
— Dela cine?
— Dela împăratul, dise Petru.
Soldatul scuipă atunci în palmă și 

cârpi împăratului una peste obraz.
— Câne! dise soldatul, împăratul ne 

dă de mâncare la toți, (și tu vrăi să furi 
dela el?

împăratul în loc să se supere de palmă, 
s’a bucurat văcjend, că soldații lui sunt 
omeni de credință.

— Atunci dela cine să furăm?
— Dela cine? Dela Metropolitul, că 

are destul și nu dă la nimeni.
S’au învoit și au plecat la Metropo- 

lit. Casa era înaltă, ferestrile deșcjțise. In 
casă întunerec. împăratul se îndoi de spate ; 
soldatul de pe spatele împăratului se agăță 
de ferestră și sări în odaie. învoiala între 
ei era să împartă pe din două ce vor fi 
furat.

Metropolitul era la masă într’altă 
odaiă cu popii săi. Clerul urgisea pe îm
părat pentru reformele lui.

Soldatul înainte de a cotrobăi prin 
odae, puse urechia la brosca ușei; s’asculte 
ce e în odaia vecină.

— Fraților! <iicea metropolitul, mâne 
e diua lui. Eu, de obiceid, îi torn vinul în 
pahar și el bea, am să-i pun otravă în 
pahar....

Intr’acestea un servitor veni spre ușe, 
soldatul ca să nu fie prins, fugi la ferestră 
și sări în stradă, rupând’o la fugă. împă
ratul după el.

— Stăi, mă, și dă-ml și mie!
Soldatul se opri, spuse împăratului, 

că.n’a furat nimic și âtă de ce și de ce. 
Ii spuse cele audite. împăratul a înțeles, 
că de el era vorba în odaia metropolitului; 
asta îl făcu să-și piărdă cheful.

— Ei, bre, nu bem nimic?
— Nu bem, răspunse împăratul, să 

mergem acasă, că e târdiu. La despărțire 
împăratul a întrebat pe soldat, așa ca de 
cunoscință, cum îl chiamă, în care regi
ment și în care companiă slujesce.

A doua di pănă în cliuâ, împăratul a 
dat ordin să-i aducă legat în fiare pe Ilij 
PavlovicI, soldat în regimentul 15, comp. 3.

La amiadi, era masă mare în palat. 
Era diua aniversărei împăratului. La masă, 
metropolitul, familia imperială, miniștrii și 
ofițerii. Metropolitul umple cupa de aur a 
împăratului, împăratul umple cupa metro
politului ; amândoi, aveau să bea ciocnind 
pentru țeră.

Când să bea, împăratul dice :
— Pea sfinte părinte, să schimbăm 

cupele, ca semn al dragostei mele si al 
cinstei, te rog să băi din cupa mea.

Metropolitul a îngălbinit.
— Mâria Ta, mă iartă! E prea mare 

cinstea ce ml-o faci....
împăratul însă ținea să schimbe cupele. 

In urmă a luat’o cu glas răstit. Metropo
litul a beut cupa împăratului și îndată i-s’a 
făcut rău. Vinul era otrăvit. împăratul 
chemă pe un doctor pe care anume îl lă
sase într’o odaiă vecină.

Apoi chemă pe soldat. Acesta tremura 
și era mort de spaimă. In fața tuturor, îm
păratul dise :

Ilij PavlovicI, tu mi-ai dat asAă o 
palmă, căci eu eram lucrătorul cu care ai 
băut. Tu ml-ai mântuit viața de mișeii

împăratul a îmbrățișat pe soldat și 
l’a făcut căpitan ridicat la rangul de „no- 
bil“. I-a schimbat și numele din PavlovicI 
în Dolgoruky, (care însemneză mână lungă), 
întru aducerea aminte de palma dată îm
păratului. Căpitanul, fiind că nu scia carte, 
a fost pus în disponibilitate.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SBrasov, 

se pot procura următârele cărți:

Pentru pregătirea bucatelor se 
atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositbrei cărți întitulate: „Bucatăr^sa na- 
iionalău, carte de bucate a bucătăriei ro
mâne, francase, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. C. 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat con- 
oursul și unele dame distinse și harnice ro
mâne de pe atunci. Pănă acjl cartea a ră
mas cea mai bună și bogată în felul său. 
Felul bucatelor sunt înșirate tbte în ordine 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, âr cartea conține peste 700 
pag. format mare ouart. Limbagiul e ușor, 
așa că nu-i Român oare să nu 1 pricepă. 
Costă numai cor. 1 60 plus 40 bani spese 
poștale.

Viața și operile lui Audreiil AEu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiil. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașifi.

*
Antropomorfisme și Antiantro- 

pomorfisme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nio 
Sulică se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifioă, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor. Autorul 
e cunoscut și din scrierile sa'e folklorice- 
filologice de pănă acum. Cartea oe anun
țăm acum, se pote procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. seu 80 bani (plus 
5 bani porto).

*

Pilde și sfaturi pentru popor, 
Sub acest titlu a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora“ din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Reteganu, ounoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea oonține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri, cari cuprind diferite învățături pen 
tru trebuințele țăranilor noștri O recoman
dăm ca o carte forte de folos și de petre
cere pentru popor.

Calend-arvil septemânei.
DECEMBRE. are 30 <jile. BRUMAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 3 S. pr. Sofronie 16 Eusebiu
Luni. 4 j- S. m. Varvara 17 Lazar
Marți 5 f C. păr. Sava 18 Grațian
Mere. 6 f Sf Păr Nicolae 19 Abraham
Joi 7 Păr. Ambrosiu 20 Amon
Vnerl 8 0 Patapiu 21 Toma
Sâm. 9 Zămisl. Sf. Anei 22 Zenone

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 14 Decemvrie. 1900.

Mesura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 60
n Grâu mijlociu . . . 11 20

Grâu mai slab . . . 10 80
n Grâu amestecat 9 50

Săcară frumosă. . . 8 40
n Săcară mijlociă. . . 8 —
Ț) Orz frumos .... 7 30
n Orz mijlociu. . . . 6 80
A Ovăs frumos. . . . 4 80
n Ovăs mijlociu . . . 4 —
yy Cucuruz.................... 7 40
n Mălaiu (meiii) . . . 8 20
yy Mazăre........................ 18 —
n Linte ........................ 21 20

Fasole........................ 10 —
71 Sămânță de in . 21 40
77 Sămânță de cânepă . 8 40
n Cartofi........................ 1 80
7] Măzăriche................... — . —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
71 Carne de porc . . . — 88
77 Carne de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
71 Său de vită topit . . 72 —

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.70 Vând. 18.76
18.56 Vând. 18.62
19.12 Vând. 19.16
11.20 Vând. 11.30
23.52 Vând. 23.60
21.49 Vând. 21.54
10.70 Vând. —.—

100.- Vând. 101.—

Târgul de rîmători din SteinbrucL
Starea rîmătorilor a fost la 11 

Dec. n. de 37,279 capete, la 12 Dec. au 
întrat 874 capete și au eșit 276 capete 
rămânând la 13 Dec. n. un număr de 
37,877 capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
97—98 fi!., de mijloc dela 96-97 fii., 
u ș 6 r ă dela 96—97 fii. — Serbescă: grea 
91—93 fii., de mijloc 88—90 fii., ușori 
84—86 fii. kilogram.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 14 Deoemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................117.—
Renta de corone ung. 4%. . . . 92.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 119.80
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.40
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................166.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.10
Renta de argint austr............................ 98.35
Renta de hârtie austr............................98.10
Renta de aur austr..............................118.40
Losuri din 1860.................................. 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.19
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 672.50 
Napoleondori...........................................19.15
Mărci imperiale germane . . . 117.62’/2
London vista.................................. 240.15
Paris vista...................................... 95.72’/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene....................................... 90.60

Bursa de mărfuri din Budapesta,
din 13 Dec. 1900

Săm. de trifoii’.

Semințe
(Duali
tatea
por

Hrrf.

Prețul per
100 chilograme

Grâu Bănățenesc . . .
Grâu dela Tisa .... 
Grâu de Pesta .... 
Grâu de Alba regală . .
Grâu de Bâcska .... 
Grâu unguresc de nord . 
Grâu românesc ....

80
80
80
80
80
to
80

dela
7.62
7.62
7.40

pănă la
7.63
7.63
7.39

Semințe vechi
ori noue

Soiul

(Duali
tatea
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

Săcara. . .
Orz . . .
Orz. . . .
Orz .... 
Ovăs . . .
Cucuruz . .
Cucuruz . .
Cucuruz . .
Hirișcă . .

nutreț. . 
de rachiu 
de bere .

bănățen . 
alt soiu .

n ii

.0—72
60—62
62—64
64— 66

dela
7.16
6.60
5.75
5.50

pănă la
7.17
6.70
6.—
5.75

75
73

5.30 5.40

Producte div. Soiul C u r s u Ț

dela pănă

11
»
77

Ulei de rapiță 
Ulei de in . .
Unsore de porc

D

Luțernă ungur.
„ transilvană
„ bănățenă
„ roșiă . .

rafinat duplu

n 
Slănină 
Prune .

Lictar .

Nuci
Gogoși.

Miere .

dela Pesta . 
dela țeră . 
sventată . .
din Bosnia .

Slavon și Serbia 
din Serbia în 
slavon nou . 
serbesc . . 
din Ungaria . 
ungurescl. .
serbescl . .
brut . . .
Drojdiuțe de

s.

69 60

50

18 25

60.

47.50
15.50

18.60

n
Ceră 
Spirt

Proprietar: ilr. Aarsf
Redactor responsabil: Grego-ia Kuror.

s.

Do mult ași fi 
mort, d^că nu 
șî fi întrebuin
țat renumitul 
fluid EIsq. Acos- 

tui fluid am so 
mulțumesc vi- 
6ța,’scrie Piez 
Zsigm. Foldes.

O descriere a- 
deverată. Mis
terul unui om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii. 

porto.

STH a luiFELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritateasanitară,fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern, 
cât și intern, așa:

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
tronă, durere de stomach, disenterie; dureri de 
pept, cap, dinți, grâță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cii instrucția 5 co
rone, 21 sticle 8 cor. 60 fii., 48 ;sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă său după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiiigen Dreifaltigkeit“ în Stubica 

Nr. 135 (Comitatul Agram) 
L-“ ’ ■ “ Fie-cărui sunt de reco

mandat

Pilulele-Rabarber
ale lui

Feliei*
marca „E L S A“. 
efect sigur și fără

„Ori și cui voiu 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

mi - a scăpat 
viața", acrie 
ifj. H. Szabo 

Istvăn în 
Pâkozd.

O istorie forte 
interesantă

din viață Mis
terul unul om 
betrân se trimi
te gratis, după 

primirea de
10 filer! porto.

cu
Au
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
' Depou principal în Budapesta la farmaciile : 
Torok Jâzsef, Kirâly-u. 12., Zoltân Beta, N.-Ko- 

Irona-u.. 23.
Mari efecte vin-1 

deeătore! ■

I
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Dela Tipografia „AURORA“, A. Todoran 
din Gherla Szamosujvăr,

procura u^mătorefle cărțas
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ..........................................................2.20

Cuvântări bisericesci (acomodate pen
tru orî-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II..........................................................1.20

Cuvântări bisericesci (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântări bisericesc! la tote sărb. de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuvântări fuuebl’ale și iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de
I. Papiu................................................ 1.50

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori reuumițl, preluorate de Tit Budu, 
vicar................................................ 1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit
Budu, vicar.......................................—.40

Cuvinte de aur său învățături înțelepte 
date de un părinte Aiului .seu, din operele 
lui J. H. Gampe, trad, de I. Sonea —.80

Dumne^eâsca litnrgie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru loan Ohrisostom, 
de loan Boroș..................................—.25

Manual cafeclietic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumin. de peste an,
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Ghriste. Tom. II. dela Du
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Rugăciunea D-Ini, „Tatăl nostru", espli-
cată pe scurt de I. Boroș .... —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —.50

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela
Nicula.................................................—.10

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul....................—.40

Nn me uita. Coleoțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel- 
oherianul............................................—.10
Amintiri din Grecia de Teodor Bule,

profesor gimn.....................................—.60
Buchetul. Culegere de cântece, culese 

de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25
Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia

Lung..................................................... —.10
Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 

educațiunei. După Ernest Legouvâ de G. 
Simu..................................................... —.06

Cântul în școla poporală de Iuliu Pop, 
învăț. Năseud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea ilustrată pentru copil și copile.
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . —.25

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Codrean, Craiul codrului, de George 
Simu.................................................—.06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.15
Garmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de cari strigă feoiorii în joc, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc..................................................... —.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-umoris-
tice de Anton Popp. L Monoldge. II. Humor
și satiră. O broșură fbrte petrecătdre —.55

Din poveștile lui Esop de Aron Boca
Velcherianul...................................... .08

Doue turturele de aur. Poveste de Laur.
■ Ciorbea........................  .12

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vio- 
tor Rusu............................................—.30

Tot de aici se*
Kecuisite de scris pentru școlă și cancelarie. — Tot soiul «le tipărituri oficiose.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
Catalogs se trimit ori-șâ-cui gratis și franco. W Ven^etorilor se dă rabatul cuvenit.

Tote comandele a se adresa la: Tipografia „AURORA“ A. Todoran,
în Gherla — Szamosujvăr.

Versuri de Petrea dela Clu-
—.15

țBlo negre.
șiă — cu o prefață de G. Simu . .

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, cjiua nascerei și <jiua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl șoolastice, de George Simu . —.20

Filoxera o meni mei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.08

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiunl a d-lui V. Petri pentru cl. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia Iui Novac........................ —.10
Horia lui Pintea Vităzul . . . —.06
Idealul perdut. Novelă originală de 

Paulina C. Z. Rovinar................... —.10
îndreptar pentru ortografia română, 
Vas. Dambrava........................ —.12
Împărăția țiganilor pe vârful unui plop 
A. Boca Velcherianul .... —.08
Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte.

După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf................................................ -.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp........................................... —.20

Lira Sionului său cântarea sărbătorilor. 
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul, 
precuvântare de G. Simu ....

Monologe de Antoniu Popp : 
Nr. 1. Pe neaștepte...................
Nr. 2. Pentru-ce am rămas flăcău bă

trân .
Nr.

de

de

CU o
-.25

—.04

de

de

................................................—.08 
3. La Anul-nou................... —.04

Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre
cut ..................................................... —.04

Nr. 5. D pățanie.............................—.04
Merinde dela școlă său învățături pen

tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa ......................... — .60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar................................................ —.15

Musa Someșanîi. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de Iuliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
G. Simu....................................... — .60
Opșaguri. Cât cioplite cât pilite și la

lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40
Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 

Popp. Prețul.......................................—.04
Opera unui om de bine. Novelă origin. 

— continuarea novelei „Idealul pierdut" —
Paulina C. Z. Rovinar .... —.10
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un

volum de 102 pagine, cuprinde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
fl. 1.20) la............................................-.60

Povestea Pascului său credința deșârtă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08

Părintele Nicolae. Schițe din viâța preo
ților, de G. Simu............................. — 30

Pietatea poporului român, seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă 
de doi preoți gr. cat. MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare........................ —.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană.................................................—-10

Prietenul sâtănului român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp 
Reteganul....................................... —-30

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvă . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile............................................—-65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Renascerea limbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 
Prețul fie-ărei broș. ...... —.40
Ambele de-odată..................................—.70

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Românul în sat și la dste, de Ioan Pop 

Reteganul....................................... —.30
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1.—
Suspin și zimbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp........................................... —.40
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.15
Trandafiri și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Raiu. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul....................—.08
Țiiranul și Magnatul seu vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastru. Traditiune de Geor

ge Simu............................................—.06
Versuri de dor, adunate din poeții ro

mâni de A.......................................... —.25
îndreptar teoretic și practic pentru în

vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Gătană............................................— .25

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar....................................... —.40

Viăța P. C. Verg. Maria, de C. Dara
bant .....................................................—.15

Zîna Câmpiei, de A. Boca Velch. —.08

Cărți de rugăciuni :
Icona sufletului. Carte de lugăoiunl și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan.

~ , corâsă și amplificată. — Legată 
, . — 50
, . -.80 
. . 1.60 
2.50-3.80

Nr. 5. Văchrelul (basm) . . . —.06 
Nr. 6. Diana, dina munților și Fata de 

împărat ou manile tăiate (2 basmurl), —.06
Nr. 7. (linei dialoguri întocmite pentru 

elevii șcdlei popor, menite ca producțiunl la 
esamene și alte festivități școl. . .

Nr. 8. Spiriton și Nicuiae (basm)
Nr. 9. Fiiul oii (basm) ....
Nr. 10. Povestiri și anecdot. pop.

—.10 
—.06 
-.06
-.10

-.12 
Otrava de liârciogT. Gomediă în
de Ant. Popp .... —.08 
Pedepsirea vanității. Dramă în- 
trad. din limba francesă de At. 
............................................-.10 
Discreția fără voiă. Comediă în
de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
............................................-.12

Ediț. V. 
simplu .

legată în pânză
legată în piele . .

„ _ catifea .
Mărgăritar iul sufletului. Carte bogată 
rugăciuni și cântări bisericesci, forte fru

mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu........................

legat cu pânză . .
r
n

de

-.50 
-.80 

„ piele și aurit . . 1.60
„ legătură de lux 2.50—3.80 

Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fdrte frumos ilustrată pentru pruncii șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iodne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumdse. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este......................................................—.10

Epislolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem, legat și spedat franco —.12

„ Li tevatura poporală*, 
de Done țiu Dogariu.

Nr. 1. Moș Toma Bădicennu, vestitul 
caraghios al economilor de vite (Mocani
lor) din Săcele. Prețul....................—.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele. —.06 
Nr. 3. Tnsurătorea Sorelui (basm) —.06 
Nr.

(basm)

^Biblioteca teatrală a „Aurorii*.
Nr. 1. Calea drăptă e cea mai bună, 

comediă într’un act de A. Kotzebue, lo- 
calisață de Corn. Darabant . . . —.10

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . .

Nr. 3. 
tr’un act,

Nr. 4. 
tr’un act, 
Bologa

Nr. 5. 
tr’un act, 
Darabant

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant .................................................—.10

Nr. 7. Otrava femeiușcă, comediă de
I. Țințar................................................ —.10

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un act
C. Darabant............................. —.10
Cărți de scoală aprobate

și recunoscute cu cele mai bune și mai inetodicescl 
de. Va sile Pe ir i:

Nou ABCD-ar românesc. Edițiunsa XII. 
emendată și aprobată de înaltul n.in. reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 16.006 din a. 1889.

Prețul unui esemplar legat . . 25 cr.
Legendar sân carte de cetire pentru 

școlele poporale. Partea I-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emeu- 
dată și aprobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................—.50

Tot «le același autor:
Școla română. Foie pedagogică și di

dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. (I. și II. e epuisat. Fie-care 
an 1 fl., cu porto....................................1.10

Școla practică. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom.
II. UI. și VI. (I. e epuisat), fie-care 1.—
cu porto...........................................  1.10

Plan de iecțiuni pentru șcdlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săptămâni 25 cr., 
cu porto........................................... —.30

Plan de învățământ pentru șoolele 
poporale nemaghiare, în înțelesul articlului 
de lege XXXVIII, din 1868 și 1879. Edat 
în urma ordinațiunei minist. reg. ung. de 
cuite și instrucț. publ. din 29 Iunie 1889, 
Nr. 17,284. Prețul............................ 22 cr.

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună ou ordi- 
națiunile miuisteriale publicate în urmă, 
prețul.....................................................—.22

^criptologia său modul de a învăța co
titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea cotitului în școlă . . . 1.—

de

Din

4. Fini bucătăresei împeratnlni
.............................................—.06

Almanachvl preotului Român pe anul 
1901. Prețul unui es. 30 cr., espedat prin 
postă 35 cr., 6 esem. oomandate de-odată 
costă espedate franco numai . . . 1.60

Că>inflarul „Aurorei" pe an. 1901. Pre
țul unui esemplar............................. —.25
prin postă franco............................. —.30
6 esemplare spedate franco . . . 1.35

„Cul'iidarnJ Plugarului" pe anul 1901. 
Prețul unui esemplar........................25 cr.

pot procura tot soiul de cărți scolastice și altele, apărute ori și unde

16

Tote cărțile de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. TRnreșianu din Brașov.
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Caută aplicație.
Subscrisul învățător cual'ficat, 

în pensiune, am funcționat 18 ani 
ca atare, am înființat 14 coruri vo
calele presinte ocup postul de can
tor la biserica rom. gr. or. din Clușifi 
și scriitor în cancelaria protopresbi 
terală, caut aplicare ca diriginte de 
cor în și afară de țeră, ca cantor bi
sericesc seu ca scriitor, la vre-o bancă 
seu în orî-ce cancelariă românbscă.

Efțfț fi plătesc celui ce va mai 
^00 ii. capota vre-odată du
rere de dinți, ori îl vamirosi gura, 
după ce va folosi

apa de dinți
lui BBartilla, o sticlă 70 bani.

• (Pentru pavhelare 20 filler deosefijt) — 
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, (9/1., Sommergasse 1.
Să se cără pretntindenea apriat ajpa de 

dinți a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pdte căpăta, trimit 7 sticle cu 5 KCr. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capetă în BRAȘOV la farmacia D-Iui 
Victor Siotli. 20- * 595

X

TTraiaw IBratescu. 
diriginte de cor, 

Kolozsvăr, 
(Grbrbgtemplom-utcza 6)..

a

X
X

Xli35,4—4

m fie-care dlu wme vendare

Bere prospetă PILSNER URQULLE 12
cu păharu și în sticlo cu -Mî buni sticla.

La vendetorî se dă rabat. ——
3

Lista bucate 80 schimbă în fie-care di. PrCțllHlB fOllC tOftillfi, 
a Preparația mâncărilor <le calitatea cea mai fină.

Cost în abonament se dă atât în local, cât și afară.
■gl| ejunuri, Dineuri, Supeuri la nunți, botezuri se execută 

de renumitul bucătar Imbery Jozsef, în local și afară de local.
Cu totă stima

Restaurația „Pilsner Urquell 
BBrașov. strada Porții nr. 25.

©

Subsemnatul aduc la cunoscința publică, că am des
chis cu i sept, a c. un atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă si militară♦
în piața roșelor (sub Bncium) nr, 15.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dmtie cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu 
bratja acesta,

Practica mea de mai mulți ani ca

mai bune ateliere din

tot fald de materii din

|| Fondată 1867 | 0*0^0= || Fondată 1867,.

Erezii L. HELMBOLD fi 
(Fraprietar: W® HELMBOLD.) fi 

i'/Iagaaîs. QTî 11TTA.QPQ1
Brasov,

Stra.da, INzEilxail nr 24, (cașa proprie). 5?

Deposit mare: Sî "------ix--------i Deposit mare:

I de obiecte de
inele de logodnă

j! în aiferite mărimi, greutate și forme
î fin lucrate.

de ciasornice elvețiane

05? fî ^5?gă5ai9
e t a I, i c k e

Articole ■ de tacâmuri de argint.
ATELIER de REPARATURI.

&
x# <xxxxxxxo! ® 2 s ® ® ® 2 •; <xxxxxxxxs

X

de otoiecte -veciii d.e aur.
U, JU p U A 1 G argint și petri scumpe.

x X MXXXXXXXXXX X

X

X

X
X

©
©

oroitoi îu Viena, Bu- 
cureacl, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a put.6 esecu- 
ta sulid și prompt orî-ce comandă mi-sar face în bianja acăsta, 
pe lâpgă eonditiunile cele mai cc n’ enabile.

beci me rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor, 
public a1, ator.
4__IS HFetrvi

&

S

X

X
X

pentru Ceai
(rTixee"b\xtex) iw-10

din Lăptăria Centrală Brașov, 
1 ft

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
ț! a lâptah Centrală. Bto;ot Ste ie mijloc afc S3. 
XXX XXX XXX X X X X X

X

X
X

MAREA BANCRUTĂ!
New-Yos'k și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică, de argintării s’a vădut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate miel pentru muncă. 

JE}u sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

& trimit: fi. 6 60

Mh$§agaMl fi șAimiat S&efc sips*. 
Articol universal, Export în tote țările.

CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON S. W.
Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate mij- 

16ce de casă de vindecare sunt

Balsamul A. Thierry farmacist 
un mijloc de vindecare neajuns pentru bole de pept, plămâni, 

ficat, stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afară 

Mijloc de vindecare miraculos. “W 
veritabil numai cel provăijut cu marea oolbre verde Nonnenschuiz"

marke Înregistrată în tote statele culturale, și cu capsula tipărită firma: Allein echt- 
Producția anuală documentată 6 millione de sticle.

12 Sticle mici său 6 sticle duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sticlă ou 
prospect și însemnarea depourilor din tote țările lumei fi corone 20 bani.

nm Trimiterea se face numai după primirea banilor, m

A. Thierry mită Alifia miraculosă 
mult cautată, r-numită pentru efectele ei vindecătbre. Face operațiuni de prisos! 

Cu aoăsta. salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curend și o bblă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, înmoie, disolvă, trage din rană ori-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după primirea 
banilor. La comarde mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane. 

Despre amendouă mijlccele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de fa'sificate și a fi cu 
ateu ț un e că borcanele se fie provecjute cu firma: Apotheke zum Schutzengel des 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsifioate, ci să adreseze 
comaniele direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik în Pregrada bei RoMtSCh-SartrillllL
(Liferant des osterr. k. k. Stnntsbenniten-Verbnndcs.)

(Contractor of the War-Office unci the Admiralty, London.)

• — —
1 lingură de argint pen

tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american;

cescl Viotoria englezesci; 
candelabre de masă; 
strecurător© pentru ceiă; 
z aharniță;

42 bucăți la un loc fi. 6.60.

i

6
2
1
1

in4

$

cuțite fine de masă ou 
iarnă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
Tote cele 418 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de II. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșY păs- 
treză colorăa argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
triveșce pentru

Cadouri de crăciun și anul nou!
și în economia casei.

Depou numai la A. HIRSCHBERG-s 
Exporthaus fur amerik. Patent Silber-waarenfabrik 

W I E W, II., Kernin'andtstrasse fiO/9
Se trimite în provincia numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei 

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

Ewti-as din scrisorile de reeunoscință.
Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită Ve recomand și altora.

Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.
Garnitura am pimit, sunt fărte mulțumit. Tlrimitețl din nou una.

Lnbaczov, (Galiția) B a b i C, căpitan.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea ga-niturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.G0. — Kolozsvăr. Exelens Baronin BânfTy.

i
S
Is
ri

ii

IS
7g,

Tipografii A. Mureșianu, Brașov.


