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aunt a se plăti înainte.

Nr. 279.—And LXHI. Brașov, Duminecă 17 (30) Decemvrie. 1900.

Recensământul poporațiunii.
ii.

Am arătat în numărul trecut de 
Duminecă al fâiei ndatre ce mare 
însemnătate are și pentru noi Ro
mânii recensământul sâu numărarea 
poporațiunii, care se va săvîrși în 
totă monarchia austro-ungară dela 
1 pănă la 1Q Ianuarie st. n. 1901.

Astăzi voim se dăm cetitorilor 
noștri unele deslușiri mai amănun
țite, ca se scie cum să procâdă pen- 
tru-ca se nu greșescă.

Acesta este cu atât mai de 
lipsă, cu cât, precum suntem infor
mați, de rândul acesta nu s’au îm
părțit ca acum fiece ani, .instruc
țiuni “ (îndrumări) tipărite și în limba 
română, nici chiar „comisarilor de 
numerare44. Și sciut este, că mai toți 
dascălii noștri vor fi chemați să 
funcționeze ca comisari la recensă
mântul viitor. Apoi seim din trecut, 
și ni-se dau acuma semne destul de 
vădite despre înrîurința organelor 
administrative de-a ajuta la numă
rarea poporațiunii cu tot feliul de 
apucături intereselor maghiarismului.

Din mai multe ținuturi, unde lo- 
cuesc Români și Maghiari ameste
cați, ni-se scrie, că solgăbirăii dau în
drumări comisarilor de numărare, 
mai ales celor maghiari, ca la ru
brica privitâre la limba maternă (mi 
az anya nyelve), se scrie limba ce 
o vorbesce mai bine respectivul și 
dâcă învață la școlă ungurâscă să 
se scrie limba maghiară, ca aceea, 
pe care o scie mai bine. Mai jos pu
blicăm cele 15 întrebări mai de că
petenia din carta de numărare, a 
cărei original este maghiar. Aici 
se văd la Nr. 8 întrebările cu pri
vire la limbi. înainte de tdte să 
scie fie-cine, că la răspunsurile ce se 
scriu pe amintita cartă în rubrica 
deschisă se pote folosi și limba ro
mână ȘÎ germană- E de datoria flă
cărui Român, care știe scrie, ca se 
se tolosâscă și la răspunsuri numai 
de limba sa maternă. Tot-odată se 
atrage atențiunea comunelor române 
ca numele comunei se-1 scrie româ- 

nesce și se nu pună simplu numai 
stampila comunei, (ceea-ce e permis), 
fiind că sigilurile comunale sunt tâte 
maghiarisate.

Comisarii unguri stând la îndo
ială cum să serie la rubrica limbei 
materne, „român11 ori au pri
mit îndrumarea, că e tot atâta cum 
vor scrie. Țăranii români însă, cari 
nu sciu scrie să fiă sfătuiți a cere 
se se scrie limba română și nu valahă.

In instrucțiune se die© la punct 
10, că, ca limbă maternă este a se 
introduce, conform adevărului, acea 
limbă, pe care o mărturisesce res
pectivul ca a sa și pe care o vor
besce mai bine și mai bucuros. Tot 
Românul va răspunde hotărît, că 
acâsta limbă este limba română.

Dâr âtă ce se mai adauge la 
punctul amintit: „Se observă, că, 
deși limba maternă în cele mai multe 
cașuri este una cu limba, pe care 
fiă-care și-a însușit’o în anii copi
lării sale de regula dela mama sa, 
acâsta totuși nu concade tot-dâuna 
cu limba sa adevărată maternă, 
fiind-că nu e eschisă putința calimbă 
maternă a copilului să fiă alta ca 
ceea a mamei, îndeosebi, dâcă co
pilul în „Kisdedovo44, în șcâlă, sâu 
în urma unui alt contact și-a însușit 
o altă limbă, decât aceea a mamei sale“.

De aci se vede, că lucrul e așa 
ticluit, încât într’un chip ne mai po
menit de sfruntat și nerușinat s’a 
pregătit calea pentru acei comisari, 
cari în zelul lor șovinist se vor în
cerca se scrie pe toți copiii de Ro
mân cari cercetâză „Kisdedo“-vurl 
și școle unguresc! cu limba maternă 
maghiară.

Nu este însă copil de Român, 
care să nu-șî iubâscă mai mult limba 
sa maternă, deși cercetâză șcâle un- 
guresci și deci părinții se cără ca 
copiii lor se fiă înscriși acolo, unde 
se cuvine cu limba lor maternă ro- 
mânescă. Copiii sugători și pănă la 
etatea, când învață se vorbâscă și 
muții sunt a se înscrie după limba 
mamei lor.

In genere fruntașii noștri din 
comune se fiă cu mare băgare de 

seină, ca comisarii de numărare ne
români se nu amăgâscă poporul și 
se nu-1 seducă cu .apucăturile lor 
se facă declarațiuni ce sunt con
trare stării adevărate, ca să nu se 
pomenâscă Românii diu sate întregi 
pe acolo pe unde vorbesc și ungu- 
resce înscriși ca având limba ma
ternă maghiară, adecă ca Maghiari, 
cum s’a întâmplat în multe locuri și 
la numărarea de acum fiece ani.

Mai amintim următorele privi
tor la numărarea poporațiunii: capul 
familiei său locțiitorel său sunt da
tori a da răspunsurile pe cărțile de 
numerare, 6r proprietarii de casă, 
ori locțiitorii lor au se răspundă 
pe fâia de casă.

Fiă-care e dator de a da datele 
pentru a răspunde la întrebările puse. 
Cel ce cu intențiune dă date false 
său neadevărate, său refusă de a da 
date, e supus unei amende pănă la 
o sută corâne.

Regula generală este, că se ia 
ca basă a umplerei cărților de nu
merare starea lucrurilor din miafiă- 
nopte între 31 Decemvrie 1900 și 
1 Ianuărie 1901. Numai aceia, cari 
trăesc în acest timp sunt a-se în
scrie și a-se număra acolo, unde se 
află de fapt. Cei născuți la 1 Ianua
rie său mai târziu nu se socotesc; 
dâr se socotesc cei răposați după 
miafiă-nâpte de 31 Decemvrie. Ser
vitorii, cari sunt în serviciu pănă la 
31 Decemvrie 1900, âr dela anul 
nou st. n. trec la noul stăpân, sunt 
a-se înscrie de cătră acesta.

La rubrica religiunii să nu se 
facă scurtări, ci se se scrie greco- 
oriental, greco-catolic etc.

Alte esplicărl mărunte se găsesc 
în articulul de mai jos la cele 15 
puncte din cartea de numărare. Mai 
observăm, că la întrebarea despre 
„starea familiară14 se consideră nu
mai starea legală, adecă căsătoria 
legitimă și concubinatele sunt privite 
ca neesistente. Asemenea pâte fi în
scris ca divorțat numai acela, care 
a fost despărțit prin sentință jude- 
cătorăscă.

La rubrica: „scii să scrii și să 

citesc!?44 nu e de ajuns a să răspunde 
cu da său nu, ci trebue să se scrie: 
„scrie și cetesce" ori „citesce numai44, 
ori „nu scie nici scrie, nici ceti14. 
Cel ce nu-și pâte (scrie, decât nu
mele și nu scie ceti, e socotit ca 
unul, care nu scie scrie și ceti.

Jubileul Reuniunei femeilor ro
mâne. Am fost anunțat, că adunarea ge
nerală dela 19 Noemvrie st. n. a decis a 
se serba jubileul Reuniunei femeilor române 
în Brașov, și a ales o oomisiune de dame 
și de bărbați, care să disoute oestiunea și 
să facă propunerile de lipsă.

Comisiunea la rândul ei a ales o sub- 
comisiune, oare a venit c’un program de 
serbare gata. Aoesta s’a desbătut în plenul 
comisiunei și s’a presentat prin actuarul 
Reuniunei adunărei generale estraordinare 
a Reuniunei femeilor române, ținută Marța 
treoută.

Adunarea a decis să se serbeze jubi
leul la 30 Ianuarie st. v., să se faoă în cjiua 
acâsta un parastas pentru fundatori și'tbinefăc£- 
tori și să se încununeze mormintele lor. La 
11 dre a. m. să se țină o ședință festivă ju
bilară, er săra să fiă balul jubilar al Reu
niunei, cu jubileul de 50 de ani al jocului 
național „Romana1*.

Mâne, Duminecă, se va întruni, pre- 
oum ni-se comunică, oomitetul și comisiu- 
nea jubileului, pentru punerea în lucrare a 
programului stabilit.

Revista politică.
Săptămâna acesta nu s’a pe

trecut înăuntru vr’un eveniment po
litic mai de sâmă. Sărbătorile Cră
ciunului gregorian au adus o pausă 
în luptele politice de partid ale 
adversarilor noștri. Ele însă vor fi 
reluate cu începutul anului nou și 
îndată după redeschiderea dietei. De
ocamdată toți din tâte părțile aș- 
tăptă cu mare încordare vorbirile de 
anul nou și răspunsurile, ce se vor 
da de cătră căpeteniile partidelor 
din parlament, în deosebi vorbirea 
ministrului președinte Coloman Szell. 
Ministru-președinte va fi salutat de 
astă - dată de tiszaistul Max Falk 
și se fiice, că d-1 Szell va vorbi și 
despre viitorele alegeri de deputați, ces- 
tiunea cea mai însămnată, care pre
ocupă spiritele în țera întrâgă.

FOILETONUL .GAZ. TRANS.44

Colinda Sinicdrei.
Bun gând și-a gândit

D’ai corinde-ml, 
De prând și-a gătit 
Ospeți șl-a chemat 
Câți că au chemat, 
Toți că au venit;
Numai n’a venit 
Sfântul Sinicâră, 
Toți îl eșteptară 
Pi de-a treia cp- 
Când fiile-șl plinea 
Etă că-1 vedea 
Venind cât putea, 
C’un căluț albuț. 
Albu-i de-asudat 
Roșu de ’iafocat. 
D’o mamă bătrână 
In cale-i eșia 
Cu colac de grâu 
Cu furcuța’n brâu 
Cu cupa ’nchina 
Cu gura ’ntreba: 
— Unde-ai zăbovit Nicdră?

— Ce mă desfetiți 
Că voi bine sciți, 
Bine ca și mine, 
Că eu am tâlnit 
Nouă corăbii 
Nouă și-alte nouă 
Pline-s de ce’s pline, 
Pline-s de suflete, 
Cari au fost mai drepte; 
Eu le-am petrecut 
Pe cărarea drâptă 
La ușă de raid, 
Raiul luminos 
Bun loc de folos;
Care au fost mai strîmbe 
Er le-am petrecut
Pe sub mâna stângă 
La ușă de iad, 
Iadu ’ntunecos
Rău Ioc de folos.

(Din comuna Mireș, în SSlagiu)

0 visits la Sarmiseghetuza.
Nemuritorului Mihail Kogălniceanu 

datorim una din oele mai frumdse pagini 
de prosă roinânâscă, pagina în oare ne

spune ou neîntreouta lui căldură, pentru-oe 
Călugărenii îl mișoă mai mult, decât Ma- 
răthonul.

Pilda lui Kogălnioeanu ar trebui sâ 
ne slugesoă la toți. Visităm Alpii, unii din
tre noi se duc pănăîn fundul Piriueilor, și 
mai nimeni, afară de Bucegii așa dela în
demână, nu oundscem Carpații, acest în
cântător șir de munți, pe care stă călare 
nâmul românesc. Mulți am vâfiut Roma, 
ne-am încântat ou vedenia vremurilor tre
cute în mijlocul Colosseului sâu al ther- 
melor lui Caracala, unii dintre noi s’au 
suit în Acropol, oa să se îmbete de cea 
mai estraordinară privelisoe din lume, toți 
am suspinat după frumsețele orașului ador
mit în brațele Adriatioei, dâr nimeni, mai 
nimeni nu ne-am ostenit, ou o ndpte de 
drum de fer, ca să visităm looul oel mai 
sfânt pentru noi, ulițele prăfose ale miti
telului sat Grădiștea din ținutul Hațegului, 
acel colț de pământ, unde a fost odată 
Sarmiseghetuza lui Decebal și Ulpia Tra- 
iană a împăraților romani.

Și cu tote acestea nimio mu ușor de 
oât a merge la Roma ndstră, la sSraca 
Grădiște. Trenul, oare plâoă din Bucuresol

la 5-40 săra, trenul Aradului, te duce, după 
o schimbare la Simeria, drept la Hațeg a 
doua fii de diminâță. Un tîrgușor de vre-o 
4000 de suflete, cel din urmă târg din Un
garia în oare limba municipalității a fost 
limba românâsoă — pănă acum oâțîva ani 
— un târg, în care tot comerțul e româ
nesc.

Hațegul e frumos așezat la capâtul 
țârii Hațegului, care sâmănă și nu sâmănă 
cu țâra Bârssi de lângă Brașov. întreg ți
nutul e românesc ourat, dor cârciumarii 
prin sate sunt ovrei. Peste populația țâră- 
nâscă românâscă câte-va familii mari un- 
gurescl, unele unguresel de fel ca familia 
Lonyai, altele romănesel maghiarisate de 
curând ca Nopcea, er altele maghiarisate 
din vecurl ca Kendeffy, altă dată jCandea, 
al cărei vechiu cnstel de ruine de lângă 
Rîul-de-MorI se chiamă Colțvar și a oărei 
capelă de mult părăsită se vede, că a fost 
zugrăvită eu sfinți românescl ; dâcă te urci 
puțin pe grămedile de pietre de lângă zi
duri și te uiți înlăuntrul acestei minuni: 
o biserică românâscă, lâgău al unei puter
nice familii unguresel.

Sâmănă ținutul Hațegului ou ținutul
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Se asigură din mai multe părți, 
că nouele alegeri de deputați pentru 
dietă, se vor face în Aprilie s6u 
Mâiti. anul viitor. După alții înse 
Coloman Szell ar vrâ sfi-ș! mai ia 
răgaz pănă prin Iunie s6u Iulie, ► 
fiind-că are multe de cârpit și în-1 
dreptat. El doresce, ca încă dieta de 
față se desbată și voteze proiectul 
de modificare a legii căilor ferate 
vicinale, modificarea legei de incom
patibilitate și vr6 se mai facă și 
simplificarea administrației; apoi să 
voteze și budgetul comun pe 1901 
6r afară de acestea va trebui să se 
mai facă și desbaterea specială a 
budgetului pe anul viitor.

*
In Austria încă a fost o pausă 

cțilele acestea. După anul nou însă 
viața politică interioră va fi mult 
mai sgomotăsă, mai ales că din 3 
Ianuarie începând se vor continua 
alegerile pentru Reichsrath, cari sferșin- 
du-se păDă la jumătatea lunei, în 
jumătatea a doua a lunei Ianua
rie se va întruni noul Reicbsrath. 
Cu tăte silințele, ce șî-a dat însă 
guvernul austriac, nici noua cameră 
nu se va deosebi mult de cea din 
trecut. Vor întră în ea aprâpe ace
leași grupări de partide, representate 
de aprăpe aceleași persone. Numai 
în cât privesce pe representanții ro
mâni ai Bucovinei, s’a făcut o schim
bare, căci în urma presiunilor și 
volniciilor nerușinate, ce le-a aplicat 
guvernul provincial din Bucovina 
prin agenții lui, n’au fost aleși ade- 
verații representanți ai fraților noș
tri bucovineni.

♦
Din cele-ce s’au petrecut în lu

mea mare, e de remarcat cu deose
bire lupta Burilor. Cetitorii noștri cu
nosc noua întorsătură a lucrurilor în 
Africa-de-mia4ă-4i. In urma năvă- 
lirei Burilor în colonia englesă Cap- 
land, situația a devenit primejdiâsă 
pentru Engles!. In coloniă au pă
truns peste 3000 de Buri și lor li- 
s’au alăturat un număr însemnat de 
Olandesi. Burii au început se se misce 
energic și în Transvaal și Oranje, 
pretutindeni amenințând trupele en- 
glese, pe cari Kitchener le-a împrăș
tiat în colone mai mici pe întregă 
suprafața teatrului luptelor. însuși 
lord Kitchener telegrafăză din Pre
toria, că generalul seu Knox încur- 
cându-se în luptă cu Dewett, acesta 
a susținut cu bravură lupta și se 
4ice chiar, că i-a succes a sparge 
linia de luptă a Englesilor, mergând 
spre mia4ă-4i-

Ce privesce situația din Capland 
este interesant, ceea-ce scrie fâia ofi

cială englesă, ce apare în capitala 
coloniei. Acâsta fâie, „Cap Times", 
se simte îndemnată a da o tristă 
iconă despre periculul, ce amenință 
din partea Burilor. „Credem — dice 
— că stăm în fața unor vremuri, 
decât cari mai primejdibse n’a avut 
colonia Cap și cari nu se pot ase
măna cu 4ilele dela începutul răs- 
boiului... Din diferitele părți ale co
loniei vin sciri despre proporțiile, ce 
le-a luat revoluțiunea și cât de bo
gat a rodit sămînța, ce s’a aruncat 
cu șâse luni înainte de acâsta de 
congresul Africanderilor. E sigur, ca 
sârele pe firmament, că ne vom pră
pădi, dâcă nu se va împiedeca lăți
rea revoluțiunei". Cuvintele acestea 
sunt de ajuns, pentru-ca ori-cine se 
vadă gravitatea situațiunei.

*
In China lucrurile stau tot în 

văgașul negocierilor de pace. Am
basadorii puterilor au predat pleni
potențiarilor chinesî o notă comună, 
în care se cuprind condițiunile de 
pace propuse de puteri. Ele sunt tot 
condițiunile de mai înainte, cu o 
mică rectificare făcută în privința 
despăgubirilor de răsboiii, ce le cer 
puterile. După o telegramă din Pe
king, ambasadorii sunt de credință, 
că China va primi condițiunile aces
tea, mai ales că și plenipotențiarii 
ei, Li-Hung-Ciang și prințul Cing ar 
fi de părere să le primâscă.

La numărarea poporal-unei.
In tjilele dela 1 pănă la 10 Ianuarie 

stil nou 1901 se va faoe numărarea popora- 
țiunei. Aoâsta se întâmplă ou așa numitele 
„carte de numărare*, oarl cuprind mulțime de 
întrebări, la cari fiă-oare trebue să răspundă.

Aceste întrebări sunt puse în „Cartea 
de numărare14 și în „fâia pentru casă44 în 
limba maghiară. Pentru-oa aceia, cari nu 
cunoso limba maghiară, să pâtă înțelege |și 
răspundă mai ușor la aoele întrebări, repro- 
duoem mai jos textul celor 15 întrebări 
dintâiti ale „cartei de numărare44 pentru a 
oăror răspuns este lăsată la drâpta cartei 
originale o rubrică. întrebările nu le putem 
reproduce întoomai oum urmâză în rubrice, 
dâr după cifrele și literile arătate, pdte fiă- 
care să se orienteze'în cartea originală ma
ghiară.

Se înțelege de sine, că răspunsurile 
date la întrebări simt a se scrie de fiă- 
care în propria lui limbă maternă.

„Carta de numărare* are pe pagina 
întâitt 15 întrebări, cari se referă la fiă- 
oare individ în viață din Ungaria (pentru 
fiă-oare deosebită cartă de numărare), fără 
deosebire de sex și de etate (așa dâr și la 
copiii de țîță); a 16 —20-a întrebare a car
tei de numărare de pe fața din dos se re

feră numai la personele, ce se țin de mon- 
tanistioă, de industriă, comeroiu, oredit și 
oomunioațiune.

F6ia de casă privesoe numai Spe pro 
prietarii de casă.

Lăsăm să urmeze aici cele oinol-spre 
deoe întrebări ale oartei de numărare de 
interes mai general. Aoeste întrebări sunt 
următârele:

1) Care este numele de botez și pro
numele d-tale? (La femeile măritate și vă
duve este a-se sorie numele și pronumele 
soțului, de es. Maria căsătorită după loan 
Vlad, Reveioa văduvă după Nioolae Aldea).

2) Sub ce titlu loouesol în casă ? : a) 
ca tată de familiă, soț, membru al familiei, 
rudă, damă de societate, cresoător, servi
tor, sub-chiriaș, membru al institutului eto., 
ori că petreol ca 6spe, oălător eto. în lo
cuință numai provisoric? b) deoă petreol 
oa 6spe, călător său ori în ce fel provisorio 
în locuință, unde este loouința d-tale stabilă 
(comitatul, comuna, strada, numărul casei) ?

3) Sexul d-tale? (băiat, fată, bărbat, 
ori femeiă ?)

4) In oare an ești născut? Dâoă ești 
născut în anii dela 1886—1898, în ce lună 
te-ai năsout ? (La oei născuțl în alți ani e 
de ajuns a-se introduce anul nascerei).

5) Unde te-ai născut? (La oeinăsouțl 
în Ungaria ajunge a numi oomună și oo- 
mitatul, la cei din străinătate e a-se scrie 
și numele țării său al provinoi ei).

6) Cetățenia d tale? (Ești oetățân un
gar sâu străin, în oașul din urmă, din care 
țâră ?)

7) Religiunea d-tale ?
8) a) Care este limba d-tale ma

ternă, adecă limba, ce o mărturisesc! 
ca a d-tale, ce o scii mai bine și pe 
care o vorbesc! mai bucuros.

b) Mai vorbesol afară de limba d-tale 
și altă limbă ?

9) Starea familiară? (Neînsurat, însu
rat, văduv, văduvă, sâu despărțit după 
lege ?)

10) Soi să oetesci și să Borii ? sâu nu
mai să cetesol, ori nu soi niol să sorii, 
niol să cetesol ?

11) Suferi de vre-o neputință corpo
rală său spirituală, și dâcă da, de care? 
(Orb de admendoi oohii, surd, surdo-mut, 
hăbăuo, său turbat la minte eto*) ?

12) Ești proprietar de casă? (Casa, 
care este proprietatea oomună a soțului 
și a oopiilor, este a-se însemna numai pe 
carta soțului, respective a oapului familiei).

13. Ești proprietar ori arendaș și 
adecă arătând t,6te posesiunile și arendele 
ori unde ar fi. (posesiunea oomună a soțu
lui și a soției este a-se arăta numai pe 
carta soțului, respective pe oeea a tatălui 
familiei), a) Aria său cuprinsul suprafeței 
propriei posesiuni îngrijită în economia 
proprie? &) Aria posesiunei proprie, dâr 
arândată? c) Aria posesiunei, oe se află 
spre usufruct, (folosire)? d) Aria posesiunei 
arendate? e) Aria posesiunei luate în anul 
1900 spre lucrare pentru o câtime (pentru 
o jumătate său a treia parte a reooltei ?)

14. a) Care este ocupațiunea d-tale 
de căpetenia? Oficiul d-tale, întreprinde
rea d-tale, oâștigul seu posiția d-tale (ou 
arătarea ramurei de ooupațiune sâu de 
câștig și a ofioiului său întreprinderei, la 
pensioniștl locul de mai înainte și la lu
crători (cjilerl, lucrători cu bucata pe toe- 

mâlă și a.) ou arătarea ramurei de ooupa
țiune? 6) Dâoă nu ai ooupațiune, său ai o 
astfel de ooupațiune, oare nu aduoe câștig 
(de es. student, femeiă folosită la gospodă
ria casei), său dâcă ești servitor (servitor 
de oasă), oine este susțiitorul d-tale? (tata, 
soțul, stăpânul eto.) după nume și oare este 
ocupațiunea sa? c) Dâoă ești angajat, ori 
ocupat stabil său vremelnio la o autoritate 
la un oficiu, la un institut, la o moșii, in- 
treprindere său la o afaoere de negoț: d) 
în oe oalitate ești angajat său obiclnuescl 
a fi angajat (oonduoătorul afaoerei, oalffi, 
tjiler, membru al familiei, ajutător eto)? e) 
numesoe titlul esact, firma și sediul autori
tății, al ofioiului, al institutului, al moșiei, 
unde ești angajat, a celui oe-țl dă de lu
cru, al întreprinderei ?

15. Mai ai afară de ooupațiunea d-tale 
prinoipală înoă vre-o altă ooupațiune, alt 
oficiu, altă gospodăriă, altă întreprindere, 
său alt oâștig, și pe oare?

Societate agrară în România. In 
România s’au pus basele anei sooietățl de 
mare folos pentru proprietarii și agricul
torii din țără. Inițiativa acestei societăți a 
luat’o d-1 Sava-Șomănescu. Societatea a fost 
pe deplin constituită Vinerea trecută în în
trunirea, ce s’a ținut la d-1.1. N. Alesandrescu 
în BuourescI, partioipând mai mulți sena
tori. In întrunirea aoăsta s’au stabilit sta
tutele societății. Ea are sediul în Bucuresol. 
Soopul ei este desvoltarea și ocrotirea pro
prietății agrare, punendu-șl drept țîntă a 
aotivității: cultura pământului să fiă pusă 
pe base mai raționale, prin înființări de 
șooll praotice și teoretioe de agricultură în 
fiă-oare reședință de județ; agrioultorul să șl 
prooure mai ou înlesnire capitaluri prin in
stituții de oredit și ajutor reoiproo ; a în
griji de bunăstarea mioului agrioultor, în
dreptând activitatea lui spre o cultură ra
țională și economică, care să-i îmbunătă- 
țăsoă starea sa materială și morală; a îm
păca interesele generale ou interesele par
ticulare printr’o drăptă cumpănire a dărilor 
publice ou mijlâcele de produoțiune a agri
cultorilor; agrioultorul să găsâscă în admi
nistrația și în lege siguranța persănei și 
averei sale, ocrotire în oontra asuprirei și 
ajutor în greutățile vieții; și în fine, în ra
porturile ou oelelaite state, produsele agri
cole și comeroiul țării să-și asigure piețe, 
ăr prin convențiunl echitabile să se garan
teze averea și munca agricultorului.

„Conservatorul". Asâră am primit 
primul număr dela 15 Deo. v. al noului 
tjiar „Conservatorul44, oe apare în Bucu- 
rescl, în looul organelor ofioiale ale parti
dului conservator „Timpul44 și „Constitu
ționalul44, cari au încetat de a mai apare. 
Noul tjiar, de aici înoolo singurul organ 
ofioial al partidului conservator, deolară oă 
principiile sale sunt acelea, pe oarl foile 
autorisate ale partidului le-au susținut tot- 
dâuna. „Dinastia română domnitore44, <ji°0

Bârsei și priu bogăția oulturelor și prin 
frumusețea vitelor.

Dâr și nu sâmănă, oăol pe când țâra 
Bârsei se afundă între două șiruri de munți 
aprâpe de opotrivă, Buoegii și Piâtra Cra
iului, țâra Hațegului dinspre nord nu e 
închisă deoât de ooline și numai din spre 
Miadă-tji o domină grupul Retezatului, ale 
oărui vârfuri de o neîntrecută frumseță nu 
se pâte să nu fi slugit marelui Traian, oa 
să-și odihnâsoă gândurile și să-și înveselâsoă 
inima.

In fundul văii Hațegului stă Grădiș
tea, un sătuo fără importanță, loouit de 
țărani bloncjl, ou oohii albaștri, ou umerii 
obrazului eșițl și fără de niol o oonsoiință 
oă să nasc, trăeso și mor în Ierusalimul 
Românismului.

Mai tot satul e zidit din ruinele cons
trucțiilor de altă dată, pretutindeni lespetjl 
mari slugeso drept podețe, ori adăpătâre 
pentru vite și în multe curți fragmente din 
câte o antică deiță se miră de vecinătățile 
în oarl se află.

Din veohiul oraș dao, nimic, absolut 
nimic. Strămoșii noștri sciau se distrugă 
după-oe învingeau.

Din capitala romană, zidită pe ruinele 
orașului lui Deoebal, două lucruri stau în pi- 
ciâre: un monument, oircul și doi metri pătrațl 
de mozaio, ultimul rest din oine soie oe 
vilă luxâsă, a oine soie cărui ilustru roman.

Peticul de mozaio aooperit cu un oo- 
vîltir de trestie, mă tem oă slugesoe iârna 
drept ooteț la găini, rămânând dâr vara oa 
un fel de museu.

De sigur la Pompei pretutindeni sunt 
mozaicuri romane, fără de asemănare su- 
periăre peticelului dela Grădiște. Aoest pe
ticei în»ă vorbesoe inimii nâstre o limbă, 
pe care nici o altă ruină nu ni-o pdte 
epune. Aici, pe looul ăsta, pe oare îl atin
gem cu mâna ndstră, a trăit viața lui un 
daco-roman. Venise dre de curând din Ita
lia, se năsouse în Daoia, plecat’a cu le
giunile lui Aurelian, rămas’a și după Au
relian printre aoei puțini, oarl oontinuând 
viața romană în Dacia, au zămislit poporul 
nostru?

Nimic, nimic nu seim și nicl-odată nu 
vom soi.

Un luoru este sigur: ferioitul proprie
tar al peticului de mozaio se ducea adesea 
să asiste la luptele din oircul de alături. 

Oiroul este o ruină din cele mai compleote, 
din cele mai bine păstrate. Totul se vede 
ou oea mai mare preoisiune: intrările ome- 
nilor și intrările fiarelor, arena, rândurile 
de loji, într’un cuvânt tdtă complecta dis
tribuția a unui oirc roman.

Atjl încă stă în pioidre la locul ei o 
canapea de piatră, oea din urmă, orăpată 
la mijloc, dâr încă destul de solidă, ca să 
te poți așetja pe dânsa și să te gândesol 
și la oei din urmă locuitori ai Ulpiei Tra- 
iane, oarl au stat pe aoeeașl bancă înain
tea ta.

Căci plimbându-te prin aceste nepre
țuite ruine, nu poți să nu lași drumul gân
durilor și să nu te adâncesol în euvenirile 
trecutului, care așa de ușor se lâgă cu tai
nele viitorului.

O lume întrâgă îți stă înainte : Dacii, 
cari sunt înoă o enigmă, oolonisarea ro
mană cu tâtă minunăția ei și mai mult de 
cât ori oând te convingi de adevărul con- 
tinuităței nostre pe acest colț de pământ și 
te mândresol ou o obârșie așa de măreță.

Intr’adevăr, când te gândesol, oă stră
moșii noștri au zidit aiol,în mijlooul pădu
rilor nestrăbătute, un oraș în care era loc 

pentru atâta viață, încât le trebuia un oiro 
cu jocuri de gladiatori și de fiare din Africa 
(s’a găsit schelet de leu); oând îți amintescl, 
oă stăpânirea romană n’a dăinuit, decât 170 
ani, nu poți tă nu fii mândru de astfel de 
origine și să nu-i simți greutatea.

O oălătoriă la Sarmiseghetuza este un 
adevărat, tonic moral, pe care îl reooman- 
dfim tuturor. Neapărat nu vor vedâ acolo 
nimio alt, deoât câte-va pietre și câte va 
mormane de oărămitjl. Dâr acele pietri, aoele 
oărămitjl au elocința neîntreoută a nouă- 
spre-dece veacuri de istoriă și nu e nimeni 
care, înghenunchiând de-asupra lor, să nu 
se simță mărit.

Pleci din Sarmiseghetuza ou un așa 
vârtej de gânduri, înoât d’abia distingi bi- 
serioa din Densuș, vechili templu roman, 
trausformat în biserică românâscă și în 
care și atjl, pe lespecjile, pe oarl se sacri
fica zeilor olimpienl, preotul unit spune li
turghia în românesoe.

Un drum de o <j’> fâră ni°I 0 greu" 
tate în loourl încântătdre, și ou tote astea 
oâțl dintre noi pot spune, oă au oălcat în 
orașul lui Deoebal.

„România Ilustrată1* mi-a cerut un ou- 
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„Conservatorul, „va fi tot-dâuna un adevă
rat oult pentru noi, precum, fără intermi
tențe, a fost dela înoeput. Ordinea în stat, 
urmarea legilor esistente și respectarea, ba 
trebuind ohiar revindecarea tuturor liber
tăților publioe, vor găsi în organul nostru 
un puternic și statornio apărător. Pasionați 
pentru naționalitatea nâstră, ce formâză o 
insulă latină în mijlooul altor popâre de 
altă rassă și altă origine, vom susțină-o ori 
când va trebui ou tâtă energia și cu tâte 
puterile, oăutând să contribuim cât mai 
mult la înălțarea inteleotuală a Românilor11.
— După-ce mai spune, că în luptele de 
cendeiîi cu adversarii va fi moderat și drept 
și că violența limhagiului va fi străină de 
el, „Conservatorul" 4i°e: „Trăim în tim
puri grele. Țâra trece prin o periâdă în 
care se cer sacrifioil mari dela toți. Vom 
pretinde dela amioii noștri, oa bunul esem- 
plu de abnegațiune să-1 dea ei oei dintâi".
— Urăm noului d'Rr „Conservatorul" viață 
lungă și prosperă.

Demonstrația îu contra armatei. 
In Triest s’a întâmplat dăunădl, că un in
giner cu numele Trogarolli a fost răuit, fără 
de niol o causă, de un soldat. Atentatul 
acesta a iritat nespus de mult poporațiunea, 
mai ales că astfel de ataourl au fost la or
dinea 4’lei în timpul din urmă. După aten
tat o mulțime uriașă de popor s’a adunat 
dinaintea comandei pieței și a demonstrat 
în contra armatei strigând mereu : A basso 
la baionetta. (Jos baioneta). Demonstrația 
luase proporțiunl mari, când trei oompănii 
de soldați eșiră și împrăsoiară mulțimea.

piua Sf. Nicolae în Petroșeni. Din 
Petroșeni ni-se sorie: piua Sf. Nioolae s’a 
serbat anul acesta la noi în Petroșeni ou mai 
mare solemnitate oajpănă acum, și asta pentru 
că Sf. Nicolae e de-oparte chramul biserioei 
nâstre oelei nonă, âr de altă parte pentru- 
că în 4’ua numită a cântat întâia-âră un 
cor nou, oompus din bărbați și femei, bă
trâni și tineri și instruat cu multă price
pere de causă de cătră d-1 Petru Iacob, 
oficial la sooietatea minelor de cărbuni din 
Petroșeni. Corul acesta, deși numai din două 
voci, a cântat fârte preois și coreot și niol 
odată în biserica nâstră de aici nu s'a au- 
4it cântând un astfel de cor, înoât să stdreă 
lacrimi de bucuriă din ochii publicului de 
față. Meritul înființării acestui oor este nu
mai și numai al sus 4isu*n^ domn, âr mem
brii lui sunt băeșl, oarl jertfindu-șl odichna 
și desfășurând mare zel și abnegare, au 
alergat 1* șoolă, oa să fiă instruațl în cân
tări. Dea Dumne4eu, oa acest început bun 
să fiă spre binele și prosperarea biserioei 
și a poporului oredinoios. — Un participant.

Cununiă. In 6 (19) Decemvrie s’a să
vârșit în biserica Sf. Nicolae din Brașov 
(Soheih) cununia d-șârei învățătâre Catinca 
Olga, fiioa d-lui Dumitru Muntean, ou d-1 
advocat Jîn Sebeșul-săseso Alesandru Stre- 
voiu. — Urăm ferioire tinerei păreohl.

Răscumpărarea felicitărilor. La 
cassa „Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român" au mai 
inours pentru fondul Casei Naționale, în 
scopul răscumpărării felicitărilor de Anul 
Nou oontribuirl dela P. T. D.: Ioan V. 
Rusu, protopop, Sibiiu, cor. 5, Rubin Pa- 
tița, advocat, A.-Iulia cor. 5. In total până 
aoum cor. 37. — Dr. G. Diaconovich.

Omor înfiorător. Din Sasca-montană 
ni-se scrie cu data de 23 Decemvre: „ț)ilele 
trecute s’a întâmplat în comuna Potoc (co
mitatul Caraș-Severin) un omor înfiorător. 
Victima acestei crime a fost un biet Român 
Dumitru Cucu, er făptuitorul crimei chiar 
nevastă-sa, o ființă monstruâsă. Acest omor 
s’a săvârșit tocmai în diua de Sf. Dumitru, 
onomastica nenorocitei victime. Dumitru 
Cucu venise ceva cam vesel acasă sera la 
7 ore. După-ce s’a culcat tirana de femeiă 
a luat securea și i-a tăiat capul; apoi a fă
cut foc în cuptorul de pâne și a băgat 
acolo cadavrul lui Cucu, care pănă dimi- 
nâța s’a făcut numai scrum. Afurisita de 
femeiă voia să-și ascundă fapta-i monstruosă 
și a lățit vestea prin sat, că bărbatul ei 
a plecat la pădure după bureți și nu s’a 
mai reîntors acasă. Curând însă s’a pornit 
cercetare, cu care ocasiune s’a constatat 
crima, dâr abia două săptămâni după omor, 
când femeia de bunăvoiă a mărturisit totul. 
Ea fu numai decât arestată și dusă de 
gendarml la județul din Sasca-montană, de 
unde fu transportată la tribunalul din Bi- 
serica-Albă. — A. B.u

„România Ilustrată". Sub titlul acesta 
a apărut în Buourescî o nouă revistă poli- 
tico-literară, sub direcțiunea d-lui loan 
Russu-Abrudeanul. Nr. 1 are un cuprins 
fârte variat și interesant de articule poli- 
tioe și literare, cu mai multe ilustrațiunl. 
In frunte publioă un artioul plin de spirit, 
soris de domnul Take Ionescu, „O visită la 
Sarmiseghetuza", pe care îl reproduoem în 
foiletonul nostru de a4l. „România Ilus
trată" apare în 10 a fiă-oărei luni și costă 
pentru România pe un an 20 lei, pentru 
Austro-Ungaria 24 lei.

Scrisorea lui Dreyfus cătră Wal
deck Rousseau. Dreyfus a adresat o sori- 
sore, oare produce mare sensațiă, primului 
ministru franoes Waldeck Rousseau. In 
acâstă sorisâre Dreyfus protestă în con
tra afirmațiunii lui Henry Roohefort prin 
4iarul „L’Intransigeant", că el a trimis 
împăratului Germaniei o scrisâre, după oare 
faimosul borderou ar fi fost simplaminte 
copiat, ilr pretinsa scrisore adresată împă
ratului Wilhelm ar fi fost furată dela am
basada germană, purtând ore-oarl adnota- 
țiunl ale împăratului. Dreyfus declară falșă 
afirmațiunea, că acâstă pretinsă sorisâre a 
fost adusă lui Rochefort de cătră un comi
sar al generalului Boisdefîre. Inoheiând, 
Dreyfus cere o anohetă și declară, că va 
urmări reounâsoerea juridică a inocenței 
prin revisuire păuă la ultima-i suflare. Ro

chefort a deolarat în „L’Intrasigeant", că 
pâte dovedi esistența sorisorei lui Dreyfus.

Concertul musicei orășenesc!. Du
minecă în 30 Deoemvrie st. n. musioa oră- 
senâscă va da un concert în hotel „Europa". 
Programa alâ9ă ouprinde între altele: Uver
tura din opereta „Der lustige Krieg", de 
I. Strauss. „Caravana", de Nehl „Varia- 
țiune" pentru violină (V. Kroupa) de Ber- 
iot, „Dormea-i", melodiă română de N. ^Vi
sul unei Vienese" de I. I. Wagner (la ce
rere) ș. a. Inoeputul la 8 âre săra. Intrarea 
60 bani.

Din comitatul Ciucufiui.
Varvia, 23 Deo. 1900.

On. Redacțiune! Mă rog să binevoiți 
a deschide oolânele venarabilei nâstre 
„Gazete" următârelor șire:

In 7 Noemvrie n. a anului 1899 bi- 
serioa românâsoă din Varviz (oomit. Ciuo) 
a fost prefăoută în cenușă printr’un inoen- 
diu înfricoșat. Credincioșii acestei parochii, 
atinși atât de dureros prin nimioirea oelui 
mai prețios așefiământ, punând umăr la 
umăr, cu însuflețire și pietate adevărat 
oreștinâsoă, s’au nisnit din răsputeri a re
para pierderea îndurată.

După-ce Esoelenția Sa Metropolitul 
Dr. Victor Mihalyi, în conțelegere ou sfet
nicii săi, a binevoit a concede oa serviciul 
divin să se pâtăoelebra în oasele vechi pa- 
rochiale, oredinoioșii paroohienl, precum și 
oei de un neam și credință din jur, s’au 
întreout a alerga ou obolul lor la înfrum- 
sețarea și provederea ou oele neoesare a 
aoestui local bisericesc.

Astfel într’un timp relativ destul de 
sourt, și-au proourat 2 clopote în preț de 
752 oorâne, biserica are astă4l 9 rânduri 
de vestminte nouă în preț de aprâpe 1000 
oorâne, prapori în număr de 7 în suma de 
112 oorâne, 2 potire ou tâte apertinențele 
200 oorâne, cădelniță și cruce de argint de 
ohina, o Evanghelie ou litere latine, pre
cum și alte oărțl și obiecte biserioesol.

Și oa aoeste oferte benevole, să fiă 
aprețiate după merit, trebue se spun la 
acest loo, oum-oă paroohia, deși numără 
peste 2000 suflete, însă este fârte săraoă. 
Pământul e muntos, în genere pietros, ne
productiv, încât recolta anuală abia ajunge 
să acopere o parte din striotul necesar pen
tru subsistenț* de tâte filele. Majoritatea 
poporațiunei, cam de pe la Crăoiun oum- 
pără bucatele, chiar și când reoolta e Batis- 
făoătâre. In 1899 înaă—când a ars și biserioa 
— întrâga reooltă a fost nimioită de-o grin
dină înfricoșată, oare ou atâta furiă s’a 
desoăroat peste hotarul comunei, înoât a 
făout pagube nespuse, ou deosebire în oi, 
oei mai însemnat ram al economiei din 
acest ținut. Așa, numărul de câte-va mii 
de oi, a fost redus la oâte-va sute. Puținul 
cruțat de grindină, a fost nimioit ou de- 
sevârșire prin o brumă grâsă. Intre atari 

împrejurări, situațiunea aoestei comune 
treoe peste tote marginile compătimirei.

♦
Mai pot adauge aiol, că în tâmnă 

congregația oomitatensă avu ideia „ferioită" 
de-a hotărî, oă tâte superdificatele acope
rite cu paie de pe teritoriul oomitatului, 
să fiă înlocuite ou ooperișe de soândurl, 
prin oe s’au oreat nouă imposite grele pe 
spinarea aoestui popor, bătut fără milă de 
tâte oaprițiile vremelnice.

Dâoă recolta anului 1900, așteptată 
cu atâta însetare, de oei oe în decursul 
unui lung an s’au luptat cu atâta miseriă 
— a fost satisfăcătâre, a trebuit să pășesoă 
la mijloo ordinațiunea de mai sus, oare 
avu resultatul praotic de-a despoia pe oei 
săraci de agonisela unui produs anual, prin 
faptul, oă s’au desooperit șurile înoăroate 
de snopi de grâu, seoară și nutreț, după 
obioeiul munteneso. Ne-având adeoă âmenii 
soândurl de acoperit, au fost siliți să pri- 
vâsoă neputincioși, cum se putre4esoe tâtă 
speranța de trail sub influința ploilor de 
tâmnă.

Ordinațiunea aoâsta șl-a avut înțelesul 
său pentru oonloouitorii săoui, cârl lo- 
cueso în sate compaote, unde un inoen- 
diu îșl află bun teren de desvoltare; Ro
mânii însă resfirați pe tâte dealurile, sunt 
soutițl de perioul ou un oaraoter mai serios. 
Săcuii și comunele lor posed munți întinși, 
păduri seculare, Românii însă să simt fe- 
rioițl, dâoă pot să ia parte la soâterea lem
nelor de plute din păduri străine, căol alt
ceva nu au. Etă un tablou frumos de „fră
țietate" și „îngrijire" părintâsoă.

*
Aoum după-ce am înșirat atâtea mi- 

serii, de oarl ași mai pută spune, publicul 
mare va soi apreția după merit saorifioiile 
aduse într’un timp așa de sourt și între 
împrejurări atât de oritioe. Și oa să între
gesc cununa de jertfă ou un boboc fru
mos, trebue să aminteso, cum-oă în 2 Dec.n. 
1900, oredinoioșii s’au supus de bună-voie 
unei repartițiunl de 6000 cortine pentru edi
ficarea biserioei.

Când m’am resolvat a sorie aoeste 
șire sincere, am avut în vedere două soo- 
purl. Primul a fost, se pun la disposiția a 
tot Românul de bine o pildă de jertfă 
vrednică de imitat, ou atât mai vârtos, 
fiind-că e dată de nisoe Români munteni 
săraci, locuitori într’o mare puternică de 
Săoui.

Al doilea motiv a fost, oa să se soie 
și să rămână urme și în cjdaristica. nâstră, 
oum-oă a4l la încheierea unui veao comita
tul seoueso al Oiuoului e loouit de-aprâpe 
20,000 suflete curat romnâesct, ou limbă și 
obiceiuri strămoșesol, păstrate în tâtă puri
tatea lor, nealterate pănă aoum de influința 
preponderantă a curentului străin.

Cu acest ținut poreolit al „Giurgeu- 
lui" s’au ocupat tare puțin penele româ
nesc!, deși ar merita ou tot dreptul inte-

vânt pentru primul său număr. Acel ouvânt 
âtă-1: Se oade ca tot Românul să va4ă mă
car odată soaunul Românismului.

Take Ionescu.

Sluga vechia.
De Henric Sienkiewicz.

Ml-aduc aminte, că la prima mea în- 
târcere la vacanța de Crăciun, tâtă lumea 
durmia.

Abia se făcuse 4iuă. Ningea. Se audia 
numai lătratul cânilor. Transparentele dela 
casă erau lăsate în jos, numai geamurile 
dela bucătăriă răsfrângeau un foc frumos 
și care colora roșa ninsârea, ce se afla 
dinaintea ferestrei.

Sosii întristat, supărat din causa no
telor mele, care nu erau tocmai bune. Ml-era 
târnă de tata, de atitudinea tăcută și gravă 
a abatelui Ludovic, care mă adusese dela 
Varșovia. Nimeni nu era să-mi di că „curaj !"

De-odata văd, că se deschide ușa bu
cătăriei și bătrânul Nicolae, cu nasul roșu 
de frig, ese cu o tavă pe care ducea două 
ole cu smântână.

Mă zăresce.
— Uite stăpânul meu cel tînăr, dră

guțul !... dice dânsul. Și punând prea re
pede tava jos, răstârnă cele două die, mă 
apucă de gât, mă strînge, mă sărută.

De atunci ml-a dis și mie stăpân. 
Dâr nu m’a iertat pentru pățania cu smân
tână două săptămâni întregi.

— îmi duceam liniștit smântână, — 
dicea dânsul — și uite-1, că sosesce dău, 
bine ș’a ales timpul. f?

Și tot așa înainte.
Tatăl meu îmi făgăduise să mă pună 

pe frigare pentru două note rele, pe care 
le aveam, la caligrafia si la germană.

Despre caligrafia, Nicolae nu soia ce 
este; dâr pentru germană, nu voia să au4& 
nici vorbă. Scandalul ce-1 făcea dânsul, pe 
lângă lacrămile și făgăduința mea de a mă 
coriga, precum și intervențiunea bunei mele 
mame, mă scăpară.

— Au4l ? Ce! e luteran, e Șvab ? 
Ore d. colonel soia nemțesce? Dâr d-ta, 
d-le, 4icea cătră tătăl meu, scii nemțesce? 
Când am întâlnit pe Nemți la.... cum ’i 
dicea? Leipsich, și dracu mai scie unde, 

le-am vorbit nemțesce? Am tras în ei și 
atâta e tot.

Bătrânul mai avea o particularitate.
Vorbea rar de companiile lui dinainte, 

dâr dâcă se apuca să vorbâscă de ele, în 
rarele momente de bună disposițiă, minția 
ca un dantist.

Nu că era de rea credință; pâte eve
nimentele se încurcase în capul lui și luase 
proporțiunl fantastice. Tote isprăvile de 
care audise vorbindu-se în tinerețea lui, le 
raporta la dânsul și la colonel, bunicul, și 
credea în ceea ce spunea. Câte odată pe 
când supraveghia pe țăranii, care băteau 
grâul, începea a le înșira povestiri peste 
povestiri și ei, întrerupându-șl lucrul, îl 
ascultau cu gura căscată.

Când îșl da sâma de acâsta, striga la 
dânșii:

— Ce vă holbați așa la mine?
Omenii se puneau să bată er grâul 

în tăcere.
Bătrânul sta mult cât-va timp; apoi 

pornea din nou:
— Băiatul meu îmi scrie, c’a fost fă

cut general la regina Palmyra. îi e bine 

acolo, are lâfă mare; numai, e ger de pră- 
pădeniă în țâra aceea.

In realitate bătrânul n’avuse noroc 
cu copiii lui. Băiatul, un ștrengar, crescuse 
mare și făcuse atâtea posne, că fusese silit 
s’o ștârgă cine scie unde. Fata, o minune 
de frumusețe pe vremea ei, dice-se, cocheta 
cu toți funcționarii, cari se aflau în sat.

Ea muri dând nascere unei fetițe, 
Hania.

Cu acăsta m’am jucat de-a soldații.
Dâr să revenim la povestirile bătrâ

nului.
Eu însuși l’am au4it spunând, că odată 

caii Ulanilor, luând vânt, la Mariampol, 
sosiră deodată 18.000 pe bariera Varșoviei. 
Pe câți omeni îi călcase! Oe tărăboi pănă 
să-i prindă! Vă puteți închipui.

Altă-dată ne povesti tuturora, acestea:
— Mă întrebați de m’am luptat bine ? 

De ce nu m’așl fi luptat bine ? Era, ml-aduc 
aminte, răsboiul cu Nemții. Eu mă aflam 
în rânduri, și âtă că vine generalul șef al 
armatelor străine și-mi spune: „Tu escl, 
Sucholowski, te cunosc eu! Dâcă te-am 
putea prinde pe tine, răsboiul s’ar isprăvi 
dintr’odată".
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resul tuturor âmenilor noștri de oondeiti, 
văc|end mai ales, oât e de aplecat la jertfe și 
abnegațiune acest popor bun. E adevărat, 
că întrăga inteligență, ni-ee reduce la preoți, 
învățători și un singur notar — fost și 
pretor — dela oarl neamul se ține în
dreptățit a pretinde mai mult. Câte o mo 
nografie a comunelor românesol din acest 
ținut, nu ar fi ohiar luoru mare, ar avă și 
trecere, dăr s’ar faoe un bun servioitî isto
ricului, care ar fi chiămat să arunoe o lu
mină viuă și peste treoutul nostru, aetădl 
ounosout în parte numai din isvore străine, 
tendențiose. Cu deosebire învățătorii aoes- 
tui ținut sunt chiămațl a face mai mult, 
deoât fac. învățătorii stau tot cam pe ni
velul treoutu, fără ceva interes deosebit 
față de literatura și (jiaristica năstră, deși 
sunt membrii ai „Reuniunei arohidiecesane.“

Dăe Dumnezeu, ca veacul ce vine, să 
fiă mai roditor și pentru poporul acestui 
ținut, prin o muncă cinstită, solidă și ar- 
moniâsă a inteligenței cu durere de neam.

Vasiliu Urzică,
coop. par.

Corespondența »Gaz. Transilvaniei“•
De lângă Zerneștî, ‘21 Dec.

în „Gazeta Transilvaniei1* Nr. 262 din 
9 Decemvre a. o. a apărut o corespondență 
semnată de M. 0. Ioan Dan protopop ono
rar ca director al despărțământului Zer- 
neștl al Asociațiunei.

Intrensa se spun lucruri grave cu pri
vire la acel despărțământ, presentându-1 ca 
ajuns la marginea perirei și căruia nu ’i 
s’ar mai pută ajuta nimic, din care motiv 
d-sa — D-l loan Dan — șl-a dat dimisia 
din directorat.

N’așI ave causă pentru care să mă 
amesțec în acâstă cestiune, decă nu ași fi 
membru în comitetul cercual. Prin urmare 
mă văd chiar silit moralminte a face, pe 
temeiul stării faptice, unele constatări în 
interesul adevărului, deși, mărturisesc că 
nu bucuros fac acest lucru, dăr Amicus 
Plato sed magis amica veritas.

Nu aflu motivul ce a putut îndemna 
pe D-l Dan a spune, că: „omenii noștri au 
devenit prea puțin păsătorl față de afa
cerile de obște și toți au părăsit stâgul 
Asociațiunei “.

Căci să revenim la firul istoric. D-sa 
a primit conducerea despărțământului în 
ședința comitetului cercual ținută în 26 
Februarie a. c. în ZârneștI.

Conform usului mai vechiti acest des
părțământ — cel puțin de câți-va ani în- 
coce — îșl ținea adunările generale în tot- 
dâuna a 3-a di de Rosalii. In prejma Ro- 
saliilor anului acestuia am așteptat cu toții, 
ca să fim convocațl la ședință de comitet 
pregătitore. N’am fost chiămațl. Credeam că 
se va convoca adunarea generală și făr’ de 
aceea, dăr nu s’a convocat, și prin urmare 
nici nu s’a ținut. Solicitările verbale făcute 

la d-l director Dan, în sarcina căruia că
deau convocările de acest fel, n’au avut re- 
sultat. Așa credem, că ce nu s’a făout în 
vară se va suplini în tomnă.

In 28 Octomvre a. c. am fost, ce e 
drept, convocațl la ședință de comitet în 
ZerneștI. Insă convocarea acesta verbală a 
fost de așa, cât d. es. eu am înțeles de ea 
abia în presăra cjilef în care era să se 
și chiar când făcusem deja preparativele 
tocmindu-ml și cărăuș să merg la altă 
adunare.

La o altă ședință de comitet am fost 
convocațl pe cjiua de 11 Noemvre st. n. 
a. c. tot în ZerneștI în care spre mirarea 
nostră a tuturor d-l loan Dan șl-a dat pur 
și simplu irevocabil demisiunea din direc
torat. A urmat apoi corespondența din ces
tiune.

Ori și cine deci pote să judece, decă 
și întru cât sunt adevărate cuvintele d-lui 
Dan: „Nisuințele mele — cum însuși se 
esprimă —■ de a aduna ărășl turma îm
prăștiată, n’au avut resultatul dorit“.

Convocarea unei simple ședințe de 
comitet și aceea nu după regulă făcută, și 
nesuccesul ei încă nu-i- motiv îndestulitor, 
ca să se spună la adresa întregului des
părțământ, „că toți au părăsit stâgul“, âr 
faptul, că d-l Dan în urma nesuccesului 
acestei convocări a tras ultima consecință, 
ne chiar uimesce și ne viue a ne întreba, 
bre pe ce temeiă a părăsit. însuși stogul?

Vom vede de altfel, ce va fi în viitor 
cu acest despărțământ, dăr și pănă atunci 
la numirea unui membru în comitet nu se 
pot referi pesimistele enunciațiunl făcute de 
D-l Ioan Dan. Sperăm, că nu peste mult 
faptele înseși vor arăta, că acest despărță
mânt încă este viu și voesce a trăi.

Un membru din comitet.

Din Brad.
Pentru orientarea publicului sun

tem rugați a da loc următorelor rân
duri, ce ni-le trimite d-l profesor V. 
Boneu din Brad,

Inființânda „Reuniune a tinerimei 
stud, din Zar and și jur masa studen
ților'* dela gimnasiul rom. gr. or. din Brad, 
conform §-lui 8 din proieotul de statute, 
are membrii : a) ordinari, b) ajutători, o) 
pe viață și d) fundatori.

Membru al reuniunei păte fi orl-ce 
corporațiune, ca personă juridică, orl-oe 
bărbat, orl-ce femeiă, ou caraotere nepă
tate, de pe toritorul oordnei ungare. Res
pingerea cererei de a-se primi cineva ca 
membru, nu se motivâză

Conform §-lui 9 ou privire ia taxe : 
a) membrii ordinari solvesc pe an 1 c. (una 
corbnă); b) membrii ajutători solvesc pe an 
5 c. (cinci corbne); o) membrii pe viață 
solvesc odată pentru tbt-deauna suma 
de 20 cortine {două-cțecl cortine) d) mem
brii fondatori solveso odată pentru tot
deauna suma de 50 cor. (oinl-decl oordne) 
— Membrii pe viață și fondatori pot solvi 
taxa în 2 r«te egale în decursul unui an.

Drepturi și datorințe. § 10 Toți mem
brii (ord, ajut, pe viață și fondatori) au da- 
torința, să conlucre din tote puterile pentru 
înaintarea Reuniunei; au drept de a par- 
tioipa la tbte adunările, a se oonsulta, a 
fâce propuneri, drept de inițiativă și vot 
deoisiv.

Proieotul se va publica prin diarele 
ndstre spre opinare.

Orl-ce oferte său taxa de membri 
sunt a-se adresa subscrisului pentru dare 
de sâmă publică, oa însărcinat al tineri- 
nerimei din Zarand și jur:

Vasile Boneu, profesor, Brad.
*

La înființânda „Reuniune a tinerimei 
stud, din Zarand și jur, masa studenților dela 
gim. rom. gr. or. din Brad“ au binevoit a 
contribui și a-se insorie ca membrii: 1. 
Teodor Ciortea din Cojoona 3 cortine 2. 
„Oraviciana* inst. de cred, și eoon. 20 cortine 
oa membru pe viață; 3. „Parsimonia* inst. 
de cred și econ. Bran 11 cortine ea membră 
ajutătore. Mulțămita cea mai căldurbsă pri- 
mesoă marinimoșii sprijinitori și începutul 
să fiă de bun augur, având tot-odată bu
curia de a vedâ în urma lor pe tăte soci
etățile și pe toți Românii cu suflet nobil.

Ca însăroinat al tinerimei stud, din 
Zarand și jur :

Vasile Boneu, 
profesor.

Convocare.
Reuniunea sodalilor rom. din Clușiă îșl 

va țină a 29-a Adunarea generală la 8 Ia
nuarie 1901 st. n. în sala: „Ujvilagu. în
ceputul preois la 7 ăre săra, la care prin 
acâsta atât membrii, cât și on. publio să 
învită a partioipa.

Program-, a) Cuvânt de deschidere, 
rostit de președinte, b) Cetirea raportului 
despre aotivitatea comitetului în a. 1900, 
prin seoretar. c) Esmiterea a două co- 
misiuni, pentru esaminarea raportului și a 
rațiunilor, statorirea preliminarului pe a. 
următor pentru însorierea membrilor noi și 
încasarea taxelor, d; Eventuale propuneri, 
e) Alegerea noului oomitet.

Comitetul.

Producțiunl și petreceri.
Reuniunea Femeilor Române din Bran 

și jur, va arangia un bal împreunat ou 
tombolă, Miercuri în 27 Decemvrie st. v. 
1900, (9 Ian. 1901) a treia cji de Crăciun, 
în sala Hotelului „Bucecitl“. începutul la 
71/î săra.

Prețul de intrare: pentru familiă de 
trei persăne 3 cor., de persână 1 ooronă. 
SuprasolvirI și oferte marinimăse se pri
mesc ou mulțămită și se vor chita pe cale 
publioă.

In pausă va urma tombolă.
*

Societatea sodalilor români „Lumina* 
din Brașov arangează Luni, în 25 Decemvrie 
st. v. 1900, (în <jlua de Crăciun) în sala 
hotelului „Orient“ Nr. 1, o producțiune și 
petrecere colegială. începutul la 7 ore săra. 

După producțiune urmăză dans începând 
cu „Călușarul și Bătuta11. Intrarea de per- 
sonă 1 oor. 20 b. Bilete se pot căpăta la 
d-l D. Eremias, la librăria Ciurou, la Ca- 
eina Română și săra la cassă.

Programul producțiunei: 1) Musieă.
2) a) Dămne Isuse Christăse, colindă, oor băr- 
băteso de G. Dima, eseoutat de Corul so
cietății. b) Jos la țâra românăscă, colindă, 
de *** esecutat de Corul sooietății. 3). Pe
țitorii, anecdotă pop. de Th. Speranță, dec1, 
de d-l loan Sulică. 4). Sunt Român, marș, 
de W. Humpel, eseoutat de Corul societății. 
5). Dușmancele, poesiă de G. Coșbuc, de
clamată de d-șăra Elena Râșnovean. 6). 
Musieă. 7). Teatru, a) Nobila Cerșitâre, oo- 
mediă într’un act de Vasile Alexandri, b). 
„Un Leu și un Zlot“, oomediă într’un aot, 
de D. R. Rosetti.

Societatea de lectură română din Codlea 
învită la producțiunea împreunată ou dans, 
oe se va arangea în folosul fondului său, 
Marți în 26 Decemvrie st.- v. 1900. (8 Iau. 
1901) a doua di de Crăoiun, în sala cea 
mare dela sfat. începutul la ărele 7 săra.

Prețul de intrare: de persână locul I. 
60 or., locul II. 40 or., locul III. 30 cr. 
SuprasolvirI și oferte marinimăse se pri- 
meso ou mulțămită și se vor chita pe cale 
publioă.

Program: 1) Cântec din Bănat, cor bărb. 
de T. Popovioiti. 2). Declamațiune (seriăsă)
3) . La a rândunioă, cor bărb. de S. Cos- 
tescu, 4). Declamațiuue (comică). 6). Trageți 
hora, oor. bărb. de A. Fleohtenmacher. 6). 
Actul II. tablou II., din Despot Vodă, de 
V. Alex. 7). Popă tâcă. cor bărb. de ***
8).  Teatru. Rosaliile (Vodevil) într’un act 
de V. Alexandri.

După producțiune urmăză dans. In 
pausă se va juca „Călușarul11 și „Bătuta11.

*
Cerul mixt al Reuniunei sodalilor români 

din Glușiă va arangea în 8 Ianuarie un 
„Concert* cu următorul program:

1. „0 ce veste minunată11, cor mixt de 
G. Dims. 2. „Brîul Popilor*, mezzo-soprau 
solo ou acompaniare de oor mixt, de G. 
Musicescu. 3. „Monolog* de *** predat de 
Gera sim Baoiu, oorist 4. „Bagă ’domne 
luna’n nor* sextet de T. Popoviciă. 5. De- 
clamațiă comică, predată de coristul V. 
Rusu. 6. „Sună buciumul d’alarm* cor mixt 
de I. R. Simionesou. 7. „Lugojană* sextet 
de I. Vidu.

După concert urmăză dans.
Ofertele marinimăse se primesc ș 

sunt a-se adresa la cassarul reuniunei A. 
Căsian — Hosszu-utcza 18.

Taxa de intrare Ja oonoert: după plac. 
— Comitetul.

— De Colonel n’a vorbit nimic? în
trebă tata.

— Cum nu! am dis dor lămurit: „pe 
tine și pe colonel !u

Abatele Ludovic perdu răbdarea:
— Bine, Nioolae, minți, par’că ai fi 

plătit pentru asta.
Nicolae se posomori. Ar fi replicat, 

dâcă n’ar fi respectat atâta pe abate. Vrând 
însă se drăgă lucrul, dise:

— Așa ml-a spus și abatele Sieklucki. 
Odată, primisem o lovitură sub a două- 
decea, void să die a cincla costă, și nu-mi 
era îndemână. „Vai! gândeam, trebue să 
mor!“

îmi mărturisii păcatele abatelui. El 
mă ascultă, mă ascultă și apoi îmi dise: 
„Domne Sfinte, Nicolae, spui numai min
ciuni11. Er eu răspund: „Se păte, dăr nu-mi 
mâi aduc aminte de nimic11.

— Te-au vindecat?
— Cine să mă vindece? M’am vinde

cat singur! Am luat praf de pușcă, l’am 
amestecat cu rachifl. și l’am dat pe gât 
înainte de a mă culca; a doua di m’am 
sculat tun!

Negreșit ași fi audit și mai multe po

vești de acestea, decă abatele Ludovic nu 
l’ar fi oprit pe Nicolae să urmeze.

La urma urmei, influența lui Nicolae 
nu ne era dăunătore, căci bătrânul veghia 
fărte aprig asupra purtărei nostre.

Era un om consciențios în totă pu
terea cuvântului. îi rămăsese din timpul 
când fusese în armată calități frumose, 
anume consciențiositatea și esactitudinea 
în împlinirea ordinelor primite.

îmi aduc aminte, că într’o iârnă, lupii 
făceau stricăciuni mari. Deveniră așa de 
îndrăsnețl, încât năptea întrau în sat în 
bande, mici și mari. Tatăl meu, vânător 
renumit, voi să organiseze o gănă, dăr 
fiind-că țină ca d. Ustrzycki, un faimos ex
terminator de lupi, să-i fiă conducătorul, îi 
scrise o scrisore, chiămâ pe Nicolae și îi dise:

— Oârciumarul se duce la oraș. Să 
pleci cu dânsul, să te duci la Ustrzycki și 
să dai scrisorea lui Ustrzycki. Să-mi aduci 
răspunsul lui. Nu te întorce fără răspuns.

Nicolae luâ scrisorea, se sui în căruță 
cu cârciumarul și plecă.

Cârciumarul se întărse sera, der Ni
colae nu era cu dânsul.

Tatăl meu îșl închipui, că rămăsese 

la Ustrzycki și, că se va întorce a doua di 
cu vecinul nostru.

Dăr diua trecu. Pace Nicolae; trec 
două (jil®, nimeni. Trei dile, ăr nimeni. 
Mare supărare la noi. Tatăl meu, temân- 
du-se, că lupii l’au atacat, trimite să-l caute. 
Dăr nu ’i se dă nicăiri de urmă.

Trimitem la Ustrzycki. Ni-se răspunde, 
că a fost pe acolo, der că, negăsind pe 
proprietar acasă, a căutat a se informa 
despre locul unde pută fi, că apoi a îm
prumutat patru ruble dela fecior și, că a 
plecat, nu se scie unde.

Nu ne puteam închipui, ce pote în
semna acesta.

A doua di se întorseră mesagerii tri
miși în alte sate, diseră, că n’au găsit nimic.

îl credeam perdut.
In sfîrșit după șăse cjile, în momen

tul când tatăl meu dă ordine în cabinetul 
său, audii după ușă pe cineva ștergându-șl 
piciorele, tușind și mormăind. După aceste 
semne recunoscui pe Nicolae.

In adevăr el era, slab, înghețat, isto
vit, cu bucăți de ghiață la mustăți, aprope 
de necunoscut!

— Domne Dumne4eule, Nicolae ! Ce-ai 
făcut totă vremea asta?

— Ce-am făcut! ce-am făcut! mormăi 
dânsul. „Oe aveam de făcut? N’am găsit 
pe domnul la Ustrzycki, deci m’am dus la 
Bzin. La Bzin mi s’a dis, că d. Ustrzycki 
se dusese la Karolowka. M’am dus și acolo. 
Dăr nu mai era la Karolowka. Oe nevoiă 
are să se ducă la alții? N’are casa lui?

Dela Karolowka m’am dus în oraș, 
căci mi s’a spus, că e în capitala județului. 
Dăr nu era nici aci; să dusese în capitala 
guvernământului. Trebuia să mă întorc ? 
Ce! M’am dus în capitala guvernământului 
și i-am dat scrisorea.

— Ta dat un răspuns?
— Dat, nedat, negreșit că ml-a dat 

un răspuns, dăr a rîs de prăpădeniă. „Stă
pânul tău, îmi dise, mă învită la vânătore 
pe Joi, și tu îmi dai scrisorea lui Dumi
necă. Vînătorea s’a isprăvit11. Apoi rîse ăr. 
iltă scrisorea. De ce să nu rîdă ?

— Cum ai trăit vremea asta?
— Oe! și dâcă n’oiîl fi mâncat de 

erl? Par’că aici n’am ce mânca? Mi-se re- 
fusă ceva? N’am mâncat de erl!... Ei bine, 
voiii mânca!
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pufeiscă.
Comitetul parochial al Bisericei Sfintei 

Treimi de pe Tocile (Scheid) aduce căldu- 
rosele sale mulțămite stimatului donator 
anonim N. N., comersant, fost parochian al j 
nostru, care a avut bunăvoința de a dărui 
pe sâma Sf. Biserici un rend de vestminte 
preoțesc! în valore de 100 corone, cu es- 
presa dorință de a-le îmbrăca preotul la 
sărbătorile de peste an. Dea bunul Dumne- 
deu, ca astfel de donatori se avem cât de 
mulțl.

— Tot cu acâstă ocasiune aducem 
mulțămită pe acâstă cale și altor binefăcă
tori ai bisericei nostre, și în deosebi știm, 
d-n epitrop Dragomir Pulpaș pentru dona- 
țiunea făcută Sf. Biserici. Aducem mai de
parte mulțămirile nostre tinerilor meseriași 
români din Scheid pentru sumele predate 
epitropiei parochiale dela petreceri, în fo
losul fondului corului bisericei.

Tot cu acâstă ocasiune aducem căl- 
durosele nostre mulțămite și acelor bine
voitori creștini, cari au avut bunăvoința a 
face donațiunl sf. biserici în anii din urmă.

Vasile Sfetea, Dumitru Popp,
■paroch și președinte. membru în comitet.

VLTIMK SnK».
Deva, 29 Decemvrie. (Teleg. 

part) In congregațiunea de ac|l a 
comitatului Huneddrei, membrii ro 
mâni, fată cu adresa circulară a co
mitatului Treiscaune pentru revisui- 
rea legii de naționalități, au presen- 
tat o energică contra propunere, pe care 
au susținut’o cu argumente sdrobi- 
tdre. Maghiarii n’au reflectat la ea, 
ci au decis cu majoritate.

BucurescT, 28 Decemvrie. Înțele
gerea între guvern și Banca Națională e 
terminată. Guvernul a oferit se pre- 
lungâscă Băncei Naționale privilegiul 
pe opt ani. pănă la 1920. Statul va 
primi în schimb, 1850 lei pentru fie
care acțiune hr pentru cei opt ani 
de prelungire 3O°/0 în loc de 2O°/o 
din beneficiul net.

Literatură.
rJPe pragul morm&ntuluV1. Sub 

acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora44 din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul George Sima. Aceste versuri de 
jale, pe care autorul le dedică ■ memoriei 
unui binefăcător al seu, sunt frumose și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
clasificate, după cum spune însuși autorul 
în precuvântare, „în partea 7, care cuprinde 
cele mai multe versuri pentru popor, pen
tru aoel popor, care aprope singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa11, âr par
tea II. cuprinde versuri de jale pentru căr
turari. A'Astă oărticioă, cuprindsnd 1L8 
pagine, costă numai 26 or. plus 3 cr. porto 
și se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu44.

3) VedI opul: M. Teresia u. der siebenjăhrige 
Krieg, von Alfred Ritter von Arneth, Ester Band, 
Wien 1875, la nota 587, pag. 515.

Un steg românesc de 144 ani.
— Fine. —

Cele mai multe dintre obiectele pen
tru îmbrăcarea și înarmarea soldaților epis
copul le-a cumpărat din Viena prin agen
tul clerului românesc la curtea împărătescă 
loan Baboș, care avea salar de 200 fl. R. 
la an, și prin un neguțător armân Mardar, 
numit și Mardarovics. Pănă ce a procurat 
tote episcopul avea mult de lucru și dâsă 
corespondință cu agentul Babos, și chiar 
și unele neplăceri. Așa d. e. deși episcopul 
cumpărase pentru compania sa un stâg mai 
scump de cât era prețul preliminat de ge
neralul Kâlnoki, adecă cu 200, în loc de 
100 fi. Renensi, totuși generalul nu se pă
rea a fi mulțumit cu stâgul, fiind-că după 
gustul lui icona sfintei Treimi de pe steg 
ar fi trebuit se fiă pe fond roșu, și nu 
vânăt-auriu. ibtă ce scrie episcopul Aron 
din Sibiiu la 11 Mafii 1757 agentului său 
Babos la Viena: „Si sola Sanctissimae 
Trinitatis, unicae spei nostrae, expressa in 
vexillo effigies. Illustrissimo Comiți non 
placeret Generali, nihil quod reponam res- 
taret, quam quod etiam ipsam antequam 
laudatae Dominationi Vestrae litteris, me
morata Illustrissimo Comiți verbis expres- 
seram, quam et probavit, et ad Dominum 
Biringer quoad caetera me direxit, sed fer- 
sitan rubri, non caerulei voluerit esse co
lorist

Am citat anume aceste cuvinte, pen- 
tru-că ele arată mai Jpe sus de orl-ce în- 
doâlă, că stâgul păstrat pănă acum în bi
serica catedrală din Blașiu este identic cu 
stegul companiei oferite de clerul și popo
rul român Măriei Teresiei la 1756, de ore- 
ce pe stâgul din biserica catedrală se află și 
astădl chipul sfintei Treimi, „unica nostră 
speranță14, cum dicea evlaviosul episcop.

Stăruințele neobosite ale episcopului 
Aron de a vedea cât mai curând întruniți 
înarmați, și îmbrăcațl, pe cei 130 feciori 
ai companiei, nu au remas fără de resul- 
tatul dorit. In 2 Februar 1757 episcopul 
putu scrie agentului Babos la Viena, că 
compania deja la începutul lui Ianuar era 
completă în cât privesce soldații, și că nu
mai puțini cai îi mai lipsâu.

In fine după-ce soldații au fost asen- 
tațl în Blașifl de locotenentul Csaloka, au 
plecat cu toții voioși de aci la 21 Februar 
1757, mergând din Turda la Clușia ') și de 
aci mai departe prin Budapesta și Viena 
spre a ^ace cinste și lor și nemului loru.

Acestă mândră companiă nu avea din 
nâmul nostru numai ostași de rând, ci și 
oficerl români. Iusa-șl împărătâsa dase 
drept acelora, cari vor oferi o companiă 
întrâgă, ca să pâtă ei numi pe oficerii 
companiei. Eu cred, că episcopul Aron s’a 
folosit de acest drept, de ore ce mai multe 
epistole ale sale ne arată, că în companie 
era un bărbat instruit, cu care el întreți-

’) Aron eătră Babos la 28 Februar 1757. 

nea corespondință latină, și pe care îl în
titula „Dilecte in Christo Fiii44 adecă „iu
bite în Christos Fiule44. Cultura superiâră 
și cunoscința limbei latine dovedesce, că 
acel bărbat nu putâ fi gregar, ci oficer.

Pănă acum însă nu am putut afla 
numele, oficerilor român!, afară de unul 
singur. Intr’o scrisore a părintelui Mateiîl 
Geiger din anul 1757 se face amintire de 
doi nepoți ai episcopului Aron: unul loan 
Aron fisic, adecă medic, și altul frate cu 
acesta și căpitan în regimentul lui Kâl
noki.2) Este deci probabil, că acest Aron 
nepot al episcopului și căpitan în regimen
tul lui Kalnoki, a fost oficer chiar în corn- 
pania clerului și poporului român, și că 
cu el a întreținut episcopul corespondența 
amintită în limba latină. Lui, probabil, a 
trimis episcopul în Martie 1757 un butoiiî 
de vin dela Tiir pentru d-1 general Kâl
noki, și o cantitate ore care de vinars 
pentru gregarii companiei. Lui a scris epis
copul în 20 April 1757, că după-ce Dum- 
ne4eu a ajutat companiei românescl să 
pornâscă din Viena la tabără, el să nu-și 
pregete a merge la mareșalul Brovn, care 
era staționat în Bohemia spre a-i presenta 
respectuose salutări dela episcopul, âr dâcă 
sortea îl va duce și prin Silesia, pe la do
meniul ilustrului domn de Zuanna, să es- 
prime și acestuia gratitudinea fiâscă, ce 
episcopul o portă față cu acest domn. Tot 
prin acel căpitan se pare, că da episcopul 
instrucțiuni călăreților români, punică să pos- 
tâscă în străinătate, și apoi adaugea : „mă 
bucur, că nu umblațl după titulaturi gole, 
căci nu prin titule, ci prin fidelitatea căa 
mai alăsă și prin zel învăpăiat vă veți îm
plini datorința față cu Dumnedeu, cu îm
părătâsa și cu chemarea vostră și veți sa
tisface așteptările nostre. Ca să puteți să
vârși acestea în continuu, mă rog la Dum
nezeu, și din inimă împărtășesc ție și la 
ai tei binecuvântarea nostră părințâscă44.

Ori cât de mult am dori să cunoscem 
și vitejiile săvârșite de compania româ- 
nâscă în luptele crâncene purtate 7 ani de 
Austro-Ungaria în contra genialului strateg 
Frideric al Prusiei, durere, acâstă dorință 
nu ni-se pote împlini, că-cl o trupă de 
130 de husari era prea mică, pentru-ca să 
se fi putut validita singură între deci și 
sute de mii de ostași și astfel să fi dat 
ansă cronicarilor de a-se ocupa în mod 
special cu faptele ei.

Mi-se pare însă probabil, că compa
nia acesta, după-ce numai în jumătatea a 
doua a lunei lui April 1757 pornise din 
Viena spre câmpul de răsboid, nu va fi pu
tut sosi așa de timpuriu la Praga, încât să 
ieie parte la bătălia, care în 2 Maid 1757

■J) Dignetur significare, — dice Geiger — me 
requisitum fuisse a Domino Ioanne Aaron pbi- 
sico, Dni Capitanei Inelytae Legionis Kalnokianae 
fratre . .. er mai jos: „Nullam apud me prorsus 
mentionem D. Aaron fecit de cambiali schaeda ad 
Ilmum Praesulem avunculum suum transmittenda11. 

s’a terminat lângă acâstă cetate cu înfrân
gerea armatei austriaco și cu mortea eroică 
a mareșalului Brovn. Cred, însă că la stră
lucita victoriă reportată de mareșalul aus
triac Daun asupra regelui Frideric la 18 
Iunie 1757 lângă Kolin, și compania nos
tră a luat parte, pentru că este cert, că 
armata lui Daun căpătase însemnate aju
tore din Ungaria și Transilvania, după 
lupta dela Praga, și între aceste ajutore 
au trebuit să fiă și compania românâscă.

Este mai departe sigur, că generalul 
Kâlnoki a luat parte la campania din 
tomna anului 1757 in Silesia,3) când aus- 
triacii au cucerit fortăreța Schweidnitz (12 
Novembre) și cetatea Breslau (22 Novem. 
1757). Fiind-că însă compania românescă 
era parte integrantă din regimentul lui 
Kâlnoki, ea încă trebue să fi contribuit la 
aceste succese.

Dâr ori cari ar fi fost suferințele, pe
ripețiile și luptele, prin cari au trecut com
pania clerului și poporului român, este mai 
pe sus de orl-ce îndoâlă, că acâstă mică 
trupă s’a luptat cu bravura, care pururea 
a fost podoba ostașilor români în oștea 
monarchiei nostre. Dovadă despre acâsta 
este însuși stâgul companiei, care n’a pu
tut fi smuls nici odată din mâna vitejilor 
grupați în jurul lui. Ei l’au adus ârășl la 
Blașiii, ce e drept sfărticat și ciuruit de 
glonțe, der cinstit și nepătat. Că a fost un 
stâg glorios, care a făcut cinste nâmului 
nostru, ne dovedesce pietatea, cu care 
episcopul Aron l’a aședat și următorii lui 
l’au păstrșit în însa-șl catedrala din Blașiii 
înaintea sfântului altar, în corul din drâpta 
ca o relicuie scumpă, care pururea va vesti 
și lăuda abnegațiunea rară și devotamentul 
nefățărit, cu care Românii au sciut tot de- 
auna să-și jertfâscă averea și sângele, ori 
de câte ori era în primejdie tronul și di
nastia, siguranța și fericirea patriei.

Ignoti nulla cupido. Pote' însa-șl îm
prejurarea, că acest steg, și ca obiect de 
artă și ca gloriosă relicuie moștenită dela 
strămoșii noștri, a fost necunoscut, ne es- 
plică puținul interes, ce unii l’au arătat 
față cu întrunirea nostră de astădl. Nu ne 
supărăm pentru acesta, ci ne mângăiem, 
că am mai putut sufla pulberea archivelor 
de pe o pagină frumosă din trecutul bise
ricei și nâmului nostru, și prin acâsta am 
adaus și noi ceva la argumentele, cari mi- 
litâză pentru drepturile poporului român 
în acâstă patrie, căci în validitatea aspira- 
țiunilor unui popor cumpănesc tot deuna 
greu meritele lui pentru tron și patriă. 
Celor cp ați binevoit a osteni la întruni
rea nostră spre a reaminti unul dintre 
aceste merite, vă mulțămesc din inimă și 
ca președinte al casinei și în calitate de 
conferențiar.

De atunci, nimeni nu mai dăduse or
dine absolute lui Nicolae. Când îl trime
teau undeva, ’i se esplica ce avea de fă
cut în cașul când n’ar fi găsit pe destinator.

Câte-va luni mai pe urmă, Nicolae se 
duse la bîlciul dela un oraș vechili, ca să 
cumpere cai pentru agricultură. Sera, ve
chilul ne spuse, că Nicolae se întorsese, 
că cumpărase cai, dâr că-i era rușine de a 
ni se înfățișa, căci fusese bătut.

Tata se duse la densul.
— Ce ți s’a întâmplat, Nicolae?
— M’au bătut, răspunse scurt.
— Nu țl-e rușine! Așa bătrân și zur

bagiii? Ași fi dat afară pe orl-ce altă slugă 
ml-ar fi făcut acâsta! De sigur erai beat!

Tatăl meu era forte nemulțumit. Illr 
Nicolae, care în asemenea împrejurări, nu 
tăcea cu una cu două, rămase de astă-dată 
mut.

Inzadar căutară să afle ce se întâm
plase. El nu răspunse nimic.

Totuși fusese bătut de a binele. A 
doua di cădii la pat și ’i se aduse un doctor.

Acesta ne deslegâ enigma.
Opt dile mai înainte, tatăl meu dă

duse o răfuâlă unui isprăvnicel, care fugi 

la d. Zoii, dușman personal al tatălui meu 
și intrase în serviciul său. Acest d. Zoii, 
fostul nostru vechil și argații d-lui Zoii, 
aduseră la târg boi grași de vân4are. D. 
Zoii zări cel întâiii pe Nicolae. Se apropie 
de el și începu a-1 rîde. Nicolae îi 4ise 
„renegat14. Zoii răspunse cu o înjuriă la 
adresa tatălui meu, Nicolae .îi dădu un bi- 
ciă. Atunci Zoii și omenii lui se repe4iră 
la dânsul și-l bătură de morte.

Tatăl meu se înduioșâ de acâstă po
vestire. După-ce Nicolae se făcu bine, îl 
mustrâ, pentru-că tăcuse. Bătrânul nu voi 
să mărturisâscă nici atunci, dăr în fine se 
înduioșâ și densul și amândoi plânseră cu 
lacrăml calde.

Fără doctor, devotamentul lui Nico
lae ar fi rămas nesciut. Totuși ajunse cu
rând a-i fi dușman.

Etă de ce: .
Aveam o adorabilă mătușă, sora tatei, 

care sta la noi. Tînărul nostru doctor, 
forte inteligent și stimat, se înamorase de 
dânsa.

Altă-dată Nicolae avea simpatiă pen
tru dânsul și 4fcea, că era un băiat energic 
și bun- călăreț. Der când visitele sale înce

pură a se îndesi, sentimentele lui Nicolae 
se schimbară cu desăvârșire.

înainte mormăia contra lui, dâcă îșl 
prelungia visitele. Pe când îi da paltonul 
Nicolae murmurâ: — Ce nevoiă ai să umbli 
pe stradă noptea? S’a mai vă4nt așa ceva ?

Acum nu mai murmurâ, sta mut ca 
un pesce.

Doctorul pricepu de ce e vorba și, 
deși se purta cu bătrânul ca mai înainte, 
cred că simți supărare în fundul sufletului.

Din fericire, tușa Maria avea pentru 
tînărul Eseul ap sentimente diametral opuse 
cu ale lui Nicolae. Insă într’o sâră, pe când 
Maria cânta la piano, dr. Stanislas se apro
pie de dânsa și o întrebâ, dâcă crede, că 
el pote să mai trăiâscă fără dânsa. Mătușa 
mea îșl esprimă îndoiâla în acestă privință. 
Atunci începură protestațiunl și cele obici
nuite.

Nicolae întrâ tocmai atunci ca să 
spună, că s’a servit ceaiul.

Observând ce se petrece, alergâ la 
tata, dâr nu-1 găsi în casă. Atunci se adresâ 
mamei. Ea îl sfătui cu blândeță să nu se 
amestece. Nicolae îșl înghiți năcazul; dâr 
când tata se retrase în cabinetul său, ca 

să scrie nisce scrisori, el se luâ după dân
sul. Tuși anume și îșl șterse picidrele pe 
prag.

— Ce vrei, Nicolae?
— Uite... am vrut să întreb pe dom

nul, decă e adevărat, că d-ra se mărită... 
adecă ia pe...

— Așa e. Ce vrei?
— Ve4l că nu se pote ca d-ra nostră 

să ia pe... un bărbier.
— Ce bărbier! EscI nebun Nicolae ! 

Nu e treba ta.
— Dâr bine, d-ra nu e fiica d-lui Co

lonel?... D. colonel n’ar fi permis nici
odată una ca asta.... Adecă d-ra nostră 
nu e demnă de un proprietar, un nobil? 
Ce, e un om instruit? Instruit, pote. îi cu
nosc eu. I-am vă4ut la răsboih; cum ne 
băteam, ei dispăreau! Nu. d. colonel s’ar 
scula din mormânt, dâcă ar afla de căsă
toria asta. D-ra nu trebue să-l ia!

Din nenorocire pentru Nicolae, doc
torul îșl ajunse țînta. Șâse luni după aceea 
se făcu nunta și fiica colonelului, înecată 
de un torent de lacrăml de rudele sale, de 
servitori în general și de Nicolae în par-



Pagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 279.—1900.

Din istoria pânei.
Gustul omului se schimbă cu 

înaintarea culturei, ceea-ce vedem 
nu numai la arte, ci și în cele ale 
nutrirei. Cu cât este un popor mai 
cult, cu atât se îngrijesce mai bine 
de ale mâncărei; pentru aceea nu- 
trirea fină este o parte întregitore 
a culturei omului.

Mâncarea și beutura au o mare 
înrîurință asupra omului, ca și clima 
și temperatura. Așa-deră nici popo
rul nostru, cu' înaintarea în cultură, 
nu se va îndestuli cu modul simplu de 
traiu folosit pănă acum, ci va între
buința mâncări mai gustose, decât 
acelea cu cari se hrăniau înaintașii 
noștri.

Numai pânea face escepțiune. Ea 
s’a inventat deodată cu agricultura, 
și și în present este așa, precum a fost 
odinioră, și noue celor de a4i ne 
place tot așa cum li-a plăcut înain
tașilor noștri.

Pânea în deosebi cea nedospită, 
este de origine de tot vechia. Din 
Testamentul-vechiu aflăm, că soția 
lui Avram, Sara, a îmbiat pe cei trei 
streini venițl la ea, înainte de nimi
cirea Sodoraei și a Gomorei, cu pâne 
nedospită. In enararea lui Moise des
pre deșertarea fiilor lui Israil cetim 
în Bibliă și despre pânea dospită. 
Asta din urmă va fi probabil o in- 
vențiune jidovescă.

Măestria cocerei. pânei nu s’a 
cam desvoltat, căci pânea nedospită 
și acum se coce, ca în timpul lui 
Avram, înainte de 4600 de ani. Nu
mai în timpul mai nou s’au făcut în 
privința acâsta unele înoiri.

Cocerea pânei era în timpul mai 
vechii! numai și numai o ocupațiune 
domestică (casnică) și numai cu cres- 
cerea orașelor și cu desvoltarea so
cietății cetățenesc! a devenit o ocu
pațiune industrială. Profetul Isaia 
amintesce deja în cartea sa despre 
o stradă a pânerilor. Jidovii cei vechi 
pregăteau pânea lor mai cu semă 
din grâu curat, orz, fasole sbu linte. 
Pânea de orz o consumau numai în 
timp de fomete și de scumpete; cea 
de grâu curat o mâncau de regulă.

Precum vedem în răsărit econo- 
mele măcinau cu mora de mână 
atâtea grăunțe, de câte aveau lipsă 
în cjiua respectivă. Fiind gata cu 
măcinatul și cu frământatul cociau 
îndată pânea.

Așa era datina și la Grecii cei 
vechi. Scriitorii lor amintesc de mult 
pânea. Ospeții erau mai întâii! îm- 
biațl cu pâne. In timpul clasicității 
pânea nu era, ca acum, numai o 

mâncare ce se folosesce pe lângă 
alte mâncări, ci o parte principală 
a prânjului, care consta din pâne și 
carne friptă pe frigare. Pânea de 
grâu era primită deja atunci de o 
mâncare forte nutritdre. Grecii cei 
vechi mâncau și pâne din orz, care 
deveni înse numai mai târziu ca un 
nutrement de tbte cjilele. Pânea ju
case un mare rol și în periodele ur- 
mătore ale istoriei Greciei, și ea fu 
nu numai un nutrement veritabil al 
poporului, ci de specialitățile mai 
fine se folosiau și cei mai bogațl. 
Unele specii de pâne, îndeosebi cea 
numită a lui Achil, deveniseră chiar 
confetură, deși legislatorii Lycurg și 
Solon au dispus, ca locuitorii între
ținuți de stat se capete numai es- 
cepțional pâne de grâu.

Grecii vechi cocea pânea ca și 
Jidovii, numai cât coceau unele fe
luri de pâne pe frigări. Mai târcjiu, 
cu deosebire în Atena, pânerii vin
deau pânea precupețelor, cari făceau 
terg cu ea în piață. Se presupune 
din enunciațiunea lui Sebuter, prin
cipele Traciei, că pânea oferită du
celui Xenofon, că aceea era dospită, 
că Grecii mâncau mai cu sâmă pâne 
nedospită.

In Roma, mai ales în periodul 
republicei, tot econbmele coceau pâ
nea, fiind-că, după istoricul Pliniu, 
în Roma, nici după opt sute de ani 
dela fundarea ei, nu erau pânerl, 
cari apar mai întâiu numai după 
resboiul purtat cu Părții. Și în ca
sele cele mai sărace se cocea pânea, 
care datină era susținută și în fa
miliile cele mai fruntașe pănă în 
timpul periodului împărăției. Spre 
scopul acesta era lângă bucătăria 
anume un loc, unde se măcinau 
grăunțele pentru cocerea pânei, care 
se numia „pistrihă“. Mașinăria acăsta 
o puneau în mișcare caii, catîrii, asinii 
și din când în când și șelarii con
damnați anume la acăsta. Munca de 
a mișca mora de măcinat trebuia, 
mai vîrtos în căldurile cele mari să 
fiă forte apăsătore, căci încă și un 
proverb amintesce de ea, cțicendu-se 
anume în el, că acela, care să fiă 
lovit rău de sorte, are să ajungă în 
„pistrină11.

Pânerii încă se numeau mult 
timp „pistori“, adecă morari, deși 
ocupațiunea morarilor era despărțită 
de a pânerilor.

Cu timpul s’au desvoltat în Roma 
mai multe modalități de a-se coce 
pânea. La Romanii cei vechi moda
litatea cea mai simplă de a face 
pâne, era a mesteca și frământa făina 
cu apă și sare. Grosimea pânei era 

de 12 cm. de-asupra, pentru ca să 
se potă mai ușor frânge, ea era în 
multe locuri tăiată. Pentru sclavi 
se făcea pâne din făină mai dură, 
mai cu semă din tărîțe. Pânea cea 
albă a constat însă din grâu curat, 
oleiu, lapte și sare. Pânea așa pre
gătită avea trecere și la cei cu gust 
fin din curtea împărătescă. Pe lângă 
asta se mai cocea și pânea aroma
tică frământată din făină și ouă, care 
era nutritâre, apoi din făină și lapte 
care avea trecere cu deosebire înain
tea celor bogațl. Pânea acesta se 
numia pânea umedă „panis nadiusil. 
Damele de frunte puneau aluatul 
acesta înaintea culcării pe față, spre 
ași conserva colorea albă a feții.

In periodul împăraților se împăr- 
țiau pânerii în trei clase, adecă: 
pâneri albi, pânerî de lapte și pânerl 
dulci. Pânerii albi făceau pânea de 
tâte (Jilele, ei erau șefii corporațiu- 
nilor pânerilor, și factorii provian- 
tării de obște; pânerii de lapte vin
deau speciile mai fine de colaci, âr 
pânerii dulci vindeau prăjituri îndul
cite cu miere. Deja atunci se cunos- 
ceau mai multe sute de specii de 
turte și dulcețuri (Bellaria). La gă- 
tirea aluatului fărmicios se între
buința oleiu, fiind-că pe vremile ace
lea se folosia untul numai ca medi
cină. Afară de pâneriile conduse de 
privați se aflau și pânerii de ale sta
tului, de unde se alimenta poporul 
de rând. Acestea erau controlate de 
înșiși împărații, cari adeseori gustau 
chiar pânile eșite din ele.

lleghianul.

Vinul.
— Fine —

îmbunătățirea vinurilor. La neguțători 
de vinuri, ba chiar și la o mare parte de 
producențl, e tare obicinuită așa numita 
îmbunătățire seu amestecare. In multe ți
nuturi numai feliurile cele mai nobile de 
must se lasă să fiârbă neamestecate; pen
tru vinurile obicinuite se amestecă mai 
multe feluri dă vinuri nouă cu must, dulci 
cu mai acre, mai tari cu mai slabe, sărace 
de aromă (gust) cu de acele cu mai multă 
aromă. Alte așe numite metode de îmbu
nătățire, cari intenționâză îmbunătățirea 
mai cu sâmă ă mustului acru său a vinu
lui prin adaogare artificială, sunt adăoga- 
rea de zachăr său spirt, ca în forma acăsta 
proporțiunea nefavorabilă în anii răi între 
vin, respective spirt și acrime, să-o aducă 
la proporțiă normală. Se deosebesc metode 
cari măresc volumul și de acele cari nu-1 
măresc.

a) Fără înmulțirea volumului la așa 

numita chaptalisare (1800) folosită des Iar 
vinul din strugurii de „Burgund“, adecă 
dăcă acrimea se paralisăză (neutralisăză), 
conținând peste 0'5% acrime, cu marmoră 
pisată ori cretă pură precipitată și adăo- 
gând zăchar de trestie atâta, cât conține 
vinul natural normal. Tratarea acesta e 
permisă în tote țările. In locul marmorei 
se permite și carbonat de potasă. (Pot- 
tasche.)

O altă însămnătate are adaogarea ză- 
charului vinurilor vechi, dulci, cum e vi
nul de Tokaj. La acesta, după ce a fert 
mustul, se adaogă zăcharul, care nu mai 
fierbe și vinul rămâne dulce și se conservă 
mai bine.

0 înmulțire a conținutului de alcool, 
așa numita alcoolisare (franțusesce „vi- 
nage“) se întâmplă în Francia, mai mult 
însă în Spania și Portugalia, la vinurile 
grele destinate pentru ^export (Portwein, 
Madeira, Malaga), pănă la conținutul de 
20—24%.

La noi nu este iertat a adaoga mai 
mult de cât 1% de spirt rafinat de 2 ori.

Z>) Metodul al 2-lea, care are de scop 
mărirea volumului, se numesce „Gallisareu 
după Gali. Esistă o proporțiuue așa nu
mită normală între zăchar, acrime, spirt și 
apă (adecă un vin normal, bun trebue să 
conțină o cantitate proporțională anumită). 
Fiind înse vinul prea acru, conținând prin 
urmare mai multă acrime de cât e lipsă, 
se adaogă întâii! apă, pănă se obține pro
porția necesară în %, și apoi ca să se 
facă destul de tare i-se adaugă zăcharul 
necesar, ca după ferbere să fiă destul de 
tare.

Esemplu: Un must bun ar trobui să 
conțină 14% zăchar și l’/2°/0 acrime, în- 
tr’un an rău pentru vin conține însă mus
tul numai 7% zăchar și */2°/o a-crime, ’i 
adăogăm încă 7% de zăchar și 1 acrime 
și după-ce e fert, avem un vin aprope așa 
de bun, ca și în anii mai priincioșl strugu
rilor. Totuși le lipsesce estractul, sărurile 
și aroma, din care causă sunt ceva mai 
puțin fine.

După legile nostre înainte de ferbere 
e admisă adăogarea de zăchar ca să iasă 
vinul mai tare; adăogarea de apă însă e 
interdisă.

Vinuri, artificiale-, se pot vinde numai 
sub numirea lor adevărată, cum sunt: vin 
de trevere, de drojdii, vin artificial, etc. 
Ce rămâne în tesc (tescuină) conține încă 
mult zăchar, aromă și tanină, și se folo
sesce pentru prepararea unui vin mai ief
tin, în forma aceea, că se adaogă #pă cu 
zăchar pe tăsc și se storce ârăși, apoi se 
lasă să fârbă. Vinul obținut așa, dăcă tes- 
cuina n’a fost stricată, putredă și zăcharul 
a fost curat, are gust curat, cu aromă de 
vin destul de pronunțată, se conservă tare 
bine și e — natural — forte eftin.

In Franoia e forte lățit metodul

ticular, se dusese să împărtășescă sortea 
doctorului.

Nicolae nu rămase supărat pe densa; 
n’ar fi putut, căci o iubea prea mult; der 
nu iertă pe bărbatul ei. Nu-i pronunța 
nicl-odată numele și în general se ferea de 
a vorbi de dânsul.

In realitate, Maria era forte fericită 
cu Stanislas. După un an Dumnedeu le 
dădu un băiat drăguț, apoi după alt an o 
fetiță încântătore.

Nicolae adora pe copiii aceștia, par’că 
ar fi fost ai lui. îi ducea în brațe, îi des- 
mierda, îi săruta; totuși păstra încă în 
suflet puțină amărăciune pentru mesalianța 
mătușei mele Maria, precum am observat’o 
de mai multe ori.

Intr’o di — la Crăciun — eram să ne 
punem la masă, când de-odată se audi du- 
ruitul unei trăsuri pe pământul întărit 

,de frig.
Ne așteptam să vină rude de-ale nos- 

tre; de aceea tatăl meu dise:
— Du-te, Nicolae, și vec|I cine a 

venit ?
Nicolae plecă și se întorse radios.
— A venit d-ra!
— Cine ? întreba tatăl meu, deși bă

nuia de cine e vorba.

— D-ra....
— Care d-ră?
— A nostră, ripostă bătrânul.
Să fi vădut pe d-ra ceea intrând cu 

trei copii în jurul ei. Der bătrânul nu voia 
să (jică altfel decât d-ră.

Totuși sosi o di, când dușmănia lui 
față cu doctorul încetă. Copila lui Hania 
se îmbolnăvi de friguri tifoide.

Fură triste dile pentru mine. Hania 
era aprope de vârsta mea, singura tovarășă 
a jocurilor mele și o iubeam ca pe o soră. 
Dr. Stanislas stătu neclintit lângă ea trei 
dile. Nicolae, care iubea copila din tote 
puterile sufletului, era ca mort. Nu mai 
mânca, nu mai bea. Era un suflet oțelit 
față de suferințele corpului și loviturile 
sortei. Totuși astă-dată desperarea era să-l 
dobore.

In fine, după mai multe (jh0 de o 
grijă cumplită, dr. Stanislas deschise ușa 
camerei bolnavei și șopti, radios, cătră 
personele din odaia de alături: „scăpată!“

Atunci bătrânul, nebun de bucuriă, 
începu a striga, a urla și se arunca la ge
nunchii doctorului.

De atunci Nicolae iubi pe doctor ca 
luminile ochilor lui.

Un an după acâstă întâmplare, începu 
a se stinge și el. Corpul ’i se încovoia.

încetă de a mormăi și de a minți și, 
când fu aprdpe de 80 ani, cădu cu totul 
în copilăriă. Nu mai deosebea bine pe omeni 
unii de alții, oâte-va dile înainte de măr- 
tea sa; dâr în c|iua chiar a morții sale, fu 
pe deplin cu mintea senină.

Părinții mei se aflau atunci în strei- 
nătate.

Intr’o seră stăm dinaintea sobei cu 
frate-meu și abatele Ludovic, care îmbă
trânea și el. Afară era vijeliă. Preotul ce
tea rugăciuni, âr eu inspectam armele cu 
ajutorul lui Casimir; trebuia să facem a 
doua di o vânătdre.

De-odată ni-se spuse, că bătrânul Ni
colae era în agonie.

Abatele Ludovic se duse să aducă 
cuminecătura din capela nostră. Eu dădui 
fuga la muribund. Era culcat pe pat, forte 
palid, deja aprope rece, dâr liniștit și lu
cid. Lumina unei luminări de ceră se pro
iecta lugubru pe părețil camerei.

Bătrânul ținea cu o mână crucea pe 
pept; pe cealaltă i-o ținea Hania.

Abatele Ludovic întră și spovedania 
începu.

Apoi muribundul ceru să mă vadă.

— Stăpânul și stăpâna mea nu sunt 
aici, murmură dânsul, dâr d-ta ești de față, 
tinere stăpân.... Protejâză pe orfana asta.... 
Dumnedeu te va răsplăti... ârtă-mă! aveam 
o fire ciudată, dăr am fost credincios.

De-odată, deșteptându-se din nou, 
strigă cu un glas mai tare și repede:

— Stăpâne!... Domne! orfana!...
Dumne4eule... în mânile tale dau. 

Dau sufletul acestui curaghios soldat, servi
tor credincios și om de trâbă, dise preotul, 
isprăvind frasa cu un ton solemn.

Bătrânul murise.
Cădurăm în genunchi și preotul în

cepu a recita cu glas tare rugăciunea pen
tru morțl.

** *

Mulțl ani au trecut de atunci. Pe 
mormântul cinstitului servitor a crescut 
mare ierba. Au venit dile rele peste noi. AclI 
abatele Ludovic e în pământ; mătușa Ma
ria e în pământ; eu mă străduesc să câștig 
cu pana o pâne amară, âr Hania...

A!... âtă că plâng!... G>0.“)
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acesta d’a produce vin 'mult din struguri 
puțini. Cele mai multe vinuri eftine de 
Bordeaux și acele pe cari producenții le 
consumă, ei, sunt preparate în felul acesta. 
Și de câte 4 — 5 ori pun apă zacharată 
peste tescuină și fac vin. După legile esis- 
tente în Francia și Germania sunt iertate 
astfel de vinuri, cu condiția ca să se vîndă 
numai, sub numele de „Vin făcut din tescu- 
ină“. Cu totul oprite sunt vinurile, cari conțin 
spirt nerafinat, zăchar de stere, glicerină, 
colori făcute din păcură (Anilină), acid sa
licylic, acid boric, combinațiunl cu alumi
niu, Bariu, Stronțiu și Magnesiu.

Composiția vinului. Vinul conține dela 
5-12—16 chiar pănă la 24°/0 spirt, ceva 
estract, zăchar, tanină, corpuri minerale, 
colors și aromă.

Vinuri de pome. Vin se mai p6te face 
din mere, pere, smeură, afine, fragi, mure, 
smochine, ananas și alte fructe. Aceste vi
nuri sunt bune și să păstrâză cu anii, decă 
înainte de a ferbe, adecă îndată după stor- 
eere, li-se adaugă 20—25% zăchar. Se țin 
cu atâta mai mult, cu cât conține mai 
multă tăriă (spirt), ' și din ce a fert mai 
bine. Altcum manipulațiunea e în tocmai ca 
la vinurile din struguri. In francia se pro
duc anual câte 10 mii. hl. vin de mere.

(„Rev. Econ.“) Dumitru Banciu,
farmacist.

„Călindarul Plugarului11
pe anul comun 1901, 

se pote procură dela Tipografia A Mureșianu 
din SSrașov.

„Călindarul Plugarului* întră în anul 
al IX-lea, cuprin4end: 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.

Urmâză Genealogia domnitorilor; Ta
bele 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 eomerciîî.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese.: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)'; Dorobanțul (G. 
Coșbuc); 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 casnica: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

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

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-|- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

MULTE ȘI DE TOTE.

C&nii Sultanului.

Abdul-Hamid II, Sultanul Turciei, cui 
îi este frică de dmenl, are un cârd întreg 
de câni, vișle și ogari. Aceste animale, cari 
sunt mai fericite, decât forte mulțl dmenl, 
trăesc în Yldiz-Kiosk și fiă-care are odaiă 
separată.

Cânii mai au și haine care de care 
mai frumose. Cânele cel mai favorabil al 
Sultanului e o vișlă, cu numele Lola, care 
scie juca cărți și domino.

*

Statistica reuniunilor.

Pe timpul exposiției universale în 
Paris s’a ținut între altele și un „congres 
pentru istoria religiunilor“, la care au par
ticipat 340 de membrii din 28 de state, 
profesori învățațl, preoți, rabini, predica
tori, budhiștl etc. Decanul facultății teolo
gice în Paris, representantul teologiei mo
derne Sabatic, și mulțl alții au cetit dife
rite referate, dintre cari deosebită aten
țiune merită raportul statistic despre reli- 
giunile lumii, făcut de Fournier. După 
acesta trăesc în Europa 390 milione de creș
tini, 7 mii. MohamedanI, 6 milione Evrei 
și 2 milione păgâni.

Pe locuitorii Americei, afară de 2 mi- 
lionâ păgâni, raportul îi împărțesce în ro- 
mano-catolicl și protestanți, trecând cu ve
derea, că în America de medă-di există o 
diecesă ortodoxă. Oceania și Australia au 
12 milione creștini, restul sunt Mohame- 
dani și păgâni. — In Africa de medă-cți 
predomnesce Islamul, poporațiunea centru
lui e păgână, și numai părțile răsăritene 
sunt locuite în parte de creștini. Statistica 
religiunilor în Africa se află încă în stare 
de tot necompletă.

Tot aceea se pote dice și despre Asia. 
Despre locuitorii acesteia se scie, că dintre 
300 milione sunt 217 milione brahmani; 
mohamedanismul are 60 milione, budhismul 
7 milione, creștinismul 3 milidne, dintre 
cari 2 milione romano-catolicl, păgânismul 
12 milione. Dintre cei 390 milione OhinesI 
sunt 1 milion creștini (900.000 rom.-cat. și 
100.000 protestanți) și 21 milione mohame- 
danl, restul păgâni.

Numărul creștinilor din totă lumea a 
sporit în ultimii 13 ani dela 477 milione 
la 555 milione, al Iudeilor dela 7 milione 
la 8 milione. După numărarea raportorului 
numărul total al poporațiunii e de 1550 
milione.

Aceste date, deși numai generale, ne 
arată, că abia a treia parte din omenime 
e luminată de învățătura lui Ohristos.

Calendarul septezxiâixei.
DECEMBRE. are 31 dile. ANDREA.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Vnerl 
Sâm.

17 Păr. Dănilă
18 M. Sevastian
19 Sf. Bonifațiu
20 Mart. Ignatin
21. S. m. Iuliana
22 S. m. Anastasia
23 S. 10 m. de Crit.

30 Anisia
31 Silvestru

1 lan. 1901 a. n.
.2 Macariu
3 Genoveva
4 Isabeta
5 Telesfor

Prețurile cerealelor din piața Brașov
Din 28 Decemvrie. 1900.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 80
H Grâu mijlociu . . . 11 40

Grâu mai slab . . . 11 —
Grâu amestecat 9 60
Secară frumosă. . . 8 40

71 Săcară mijlociă. . . 8 —
Orz frumos .... 6 80
Orz mijlociu. . . . 6 50

n Ovăs frumos. . . . 4 60
71 Ovăs mijlociu . . . 4 20
71 Cucuruz ................... 7 20
H Mălaiu (meiii) . . , 8 20
$ Mazăre................... 17 —
n Linte........................ 22 —
71 Fasole........................ 10 30

71 Sămânță de in . . . 23 —
71 Sămânță de cânepă . 8 50
n Cartofi. ..... 2 —
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
71 Carne de porc . . . — 88
77 Carne de berbece. . — 64
kil. Său de vită prospăt . 50 —

100„ Său de vită topit. . 72 —

Cursul pieței Brasev.
Din 28 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.70 Vând. 18.80
Argint român. Cump. 18.30 Vând. 18.40
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 19.10
Galbeni Cump. 11.30 Vâfid. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127. Vând. 128.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. -
Lire turcescl Cump. 10.74 Vând. --.—
Scris, fonc . Albina 5% 100.— Vând. 101.—

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 27 Decemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................116.95
Renta de oorone ung. 4%. . . . 93.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 119.75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4%% 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 92.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii......................166.—
Lo8uri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50 
Renta de argint austr............................ 98.65
Renta de hârtie austr............................ 98.50
Renta de aur austr............................. 117.50
LosurI din 1860.................................  135.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 669.50 
NapoleondorI...........................................19.13
Mărci imperiale germane . . . 117.65
London vista.................................. 240.10
Paris vista...................................... 95.82%
Rente de corone austr. 4% . . . 98.60
Note italiene.......................................99.00

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 26 Dec. 1900

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

Grâu Bănățenesc . . . 80
dela

7.70
pănă la
7.80

Grâu dela Tisa .... 80 7.70 7.75
Grâu de Pesta .... 80 7.60 7.70
Grâu de Alba regală . . 80 .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 —-— *—

■■

Semințe vechi
ori none

Soiul
Cuali- 
tatea
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
SScara. . . 10—72 6.75 7.05
Orz .... nutreț. . 60—62 6.70 6.85
Orz .... de rachiu 62—64 5.7 b 6.—
Orz .... de bere . 64—-66 5.50 5.75
Ovăs . . . — 5.65 5.66
Cucuruz . . bănățân . 75 4.87 4.88
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . . » n
Hirișcă . . 5.— 5.20

Producte div. Soiu 1 C u r a u ț

dela până
Săm. de trifoii! Luțernă ungur, e

„ transilvană l| —.— — .—
„ bănățenă d
„ roșiă . . Ill) —.— —

Ulei de rapiță rafinat dup Iu. .
Ulei de in . . 1 —,— —.—
Unsâre de porc dela Pesta • • 0 57.— 57.50

dela țeră . • • 0 —.— ——
Slănină . . . sventată . . . RÎ 42.— 43.—
Prune . . . . din Bosnia * ’ 0 15— 15.50

—.-- —.—
Lictar . . . . Slavon și Serbia ri 18.25 18.50

din Serbia în s. o —.—
Nuci . . . • slavon nou • • P
Gogoși. . . ’ serbesc • • .4

din Ungaria . . ? —.— —.—
Miere . . . . ungurescl. . . (1) —.— —.—

serbescl . H
• • s —.— —.—

C6ră . . . brut . . —.— —.—
Spirt . . . . Drojdiuțe de s. —.—

Tdrgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 24 

Dec. n. de 35,003 capete, la 25 și 26 Dec. au 
intrat 1041 capete și au eșit 1302 capete 
rămânând la 27 Dec. n. un număr de 
34,742 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 90—92 fii. tînără grea dela 
96—97 fii., de mijloc dela 95 — 96 fii., 
ușoră dela 94—95 fii. — Serbescă: grea 
Ș8—90 fii., de mijloc 86—88 fii., ușoră 
80—84 fii. kilogram.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

AVIS. I
Brânză prospetă de Lîptau prima calitate,

i n fi e - ca re d i V
Cârnăței ferbințî cu hrean, g

Unt prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală. c
Căinnu^B afumate escelente, &

se Capetâ pe lângă un serviciu cu atențiune la

E. R. FERNENGEL ț
bbb Strada ISfirscher, podufl SSătușilor Nr. S

7-10.1150. * »

Caută aplicație.
Subscrisul învățător cualificat, 

în pensiune, am funcționat 18 ani 
ca atare, am înființat 14 coruri vo
cale, de presinte ocup postul de can
tor la biserica rom. gr. or. din Clușift 
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 
său în orl-ce cancelariă românbscă.

Ti-aian ISratescu, 
diriginte de cor, 

Kolozsvâr, 
(Gorogtemplom-utcza 6).

A V Z S.
In birtul din strada Catarinei (Schcill) 

„La Rață“ 
se vinde Vin de masă 

cu cr. litru.
George Lurtz, 

birtas.J

ALMANACUL 
Vulturului"

O

5J
căite imposantă, interesantă 
voluminbsă, cu preste 100 de 

cele mai frumdse ilustrațiunî și 
autotypil germane, care a eșit 
deja de sub t par și e gata.

Acest interesant „Almanac“ 
se va trimite de tot gratuit tutu
ror Românilor, care vor abona de
la 1 Ianuarie 1901 fbia „Vultu
rul14 barem pe un pătrar de an, 
trimițând prețul de 3 corone 
înainte la Administrațiuuea zia
rului „VULTURUL11 în Oradea- 
mare (Nagyvârad).

După primirea acestui băga
tei preț de abonament imediat 
se espedeză Almanacul la adresa abo- 
nentului. (1195,3—3)

s

EZOft plătesc celui ce va mai 
sJtjy li. câpeta vre-odată du
rere de dinți, ori îî vamirosi gura, 
după ce va folosi 

apa de dinți
a lui SlaHHhi, o sticlă 70 bani. 
— (Pentru paf,hetare 20 filler deosebit). —- 

Erezii A. Bartilla (E. Winkler)
VIENA, Sommergasse S.

Să se ceră pretutindenea apriat ajsa 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 cor. 
20 fii. franco ; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă in BRAȘOV la farmacia D-!ui 
Victor Rotii. 2i-*r>9K
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PUBLICAȚHJNE.
Se aduce la cunoscință publică, 

cumcă mbra proprietarilor din To- 
hanul-nou, edificată și construită după 
sistem nou se arendeză prin licita- 
țiune publică pe 3 ani. piua de lici- 
tațiune este fixată pe 6 Ianuarie 1901

St. n. la 10 ore a. m. Licitațiunea se 
va ține în casa morii.

Doritorii de a licita au a de
pune un vadiu de 120 cor. bani gata 
seu hârtii de valdre. Condițiunile se 
pot afla în casa morii seu la pro
prietarul de moră Aristotel Mucea, in 
Tohamd-vechiu.

jjCXXXXXXXXX’ /ZX7\xn vîxxxxxxxykg ; g £ ® ® x^xxxxxxxx  ̂xx VA
X
X

Eredii L. HELMBOLD

J Fondată 1867. || Fondată 1867. |

fi

Deposit mare:
24, (cașa proprie).

X

I
| it
‘♦i
$ în diferite marini, greutate si forme

H f a s o v,
ZbzEilzail "’xXZ'eîss nr

Deposit mare: 
gâmsr®, obiecte de sar, 
IneSe de 6®godnă

de ciasornice elvețiane

w fi
e t a B 5 Nickel.

Articole de tacâmuri de argint.
&TELBER de REPARATURI.

fin lucrate.

X
* *** £ w * w * w

x#/:xxxxxxxx7\ VX>
Cwcerare ae °ue~te uclxI ae axir’ >L v v * w * v argrixit si petri scumpe.

^H^^’HÎ/OCXXXXXXX?iî3-

i B

Kr3 O^ZDCTCr^X
pentru sfintele sărbători de Crăciun și arcul nou 
Recomandă E. MAHSBEHGER ciasornicar 

Brașov, Strada Porții Nr. 32 
depositul seu bine asortat de 

Ceasornice de fcrna? dh Helvetia 
precum și tote felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu carilon, ect.
Cbi prețui*! ieftine și garantă, s'eaiiă.

0-3).

o e o
O e o s
©8Q©O e
O

Subsemnatul aduc la cunoscință publică, că am des- 0 
chis cu i sept. a. c. un atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară g 
în piața roșelor (sub Bucium) nr. 85.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 0 
care au învățat meseria acesta în cele mai bune ateliere din 0 
Budapesta. 0

Am.și un deposit binișor asortat cu tot felul de materii din 0 
braDja acesta. 0

Practica mea de mai mulțl ani ca croitor în Viena, Bu- 0 
curescl, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a putb esecu- 0 
ta solid și prompt ori-ce comandă mi-sar face în branja acbsta, 0 
pe lângă condițiunile cele mai convenabile. 0

Deci me rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor. 0 
public amator. 0
s__12 ZFsiTrel ș

croitor. 0

ds părete ®'Q hiusieă 

este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
Aceste ciasornice în miniatură franțuzescl, are lungi

me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuo natural, luoiit, cu sculpturi acrite, și la fiă» 
care oră cântă cele mai frumose marșuri și piese de dans.

Prețul numai 9 fi.
Tot acelaș ciasornic fără music», dar care bate jume 

tățile și orele întregi, nuniai 6 fl. SO cr.
■ ' Se garantăză mersul acurat pe minută. ——

De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con
sidera ca o mobilă frumos ă.

--------- Se trimite numai cu rambursa. .
Decă nu convine, se pote returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.

— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. —

TOSEF
VIEIWA, 1. BSez. Postgasse nr. 2 IA.

|a animat HM gigar.
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- 

Icce de casă de vindecare sunt

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

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

w* Mijloc de vindecare miraculos. “w 
veritabil numai cel provâjut cu marca colore verde Nonnenschlitz-

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

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

■m Trimiterea se face numai după primirea banelor, m 

AMa-Cefîtif©82a A. Thierry numită Alifia miraculosă 
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecătdre. Face operațiuni de prisos!

Cu acesta, salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curend și o bolă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, înmoie, disolvă, trage din rană orl-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — 8e trimite numai după primirea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane.

Despre amendouă mijlbcele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de falsificate și a fi cu 
atențiune că borcanele se fie provedute cu firma: Apotheke zum Schlltzengel des 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comandele direct la

Apotheker A. Thieny’s Babrik în Pregrada hei MW-Saneitall.
(Liferant des dsterr. k. k. Staatsbeainteii-Verbiindes.)

(Cositracior of the War-Office untf the Admiralty, London.)
,7?~-»•

rr

Mauuscritele și banii de prenutnerațiuue sunt de a se trimite la Admi
nistrația . Revistei ilustrate1’ în Șoimuș (Bajo-Solymos) p- N.-Sajd.

I Este in intoresul tuturor abonenților de a face propagandă pentru respândirea (1 
„Revistei ilustrate14. Cu cât numărul abonenților va fi mai inare, cu atât va g

|_ apâre Revista mai bogat ilustrata și mai elegantă. j

xX' X •< -o

Numai pentru<40 defilerifbani) 
să pote câștiga ial2Jannarieanuil90i 
'*40.000 

<1000,500 corone etc,etc, 
| Cu totul sânt 1311 de câștiguri la

Lotteria„CASA STUDENȚILOR'^ 
} Losurisă pot capota pretutindinea. .

$

Tipogrflaa A. Mureșianu, Brașov.


