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„Amici? noștri din dietă“.
Era curiosă lumea, se vada ce 

rol vor juca și cum și în ce chip vor 
fi tratați cei câți-va deputațl cțiși ai 
naționalităților, ce au putut întră, ca 
prin urechile acului, în noua cameră 
a lui Szell.

Cu ocasiunea desbaterei adresei 
de răspuns la discursul tronului, nu 
s’ar fi vorbit aprope de loc de na
ționalități, decă n’ar fi venit un co
rifeu al partidului poporal se se 
apere contra învinuirilor conaționa
lilor sei, ca acest partid clerical ar 
fi făcut la alegeri causă comună cu 
Slovacii.

De rendul acesta, la discuțiunea 
budgetară înse se va vorbi mai mult 
despre naționalități.

Unul dintre deputății sași a și 
ținut un discurs, atingând cestiunea 
naționalităților. Și-a aprins paie în 
cap, căci kossuthiștii au dat erăși o 
probă, că atunci, când e vorba de 
al meu și al teu între poporele țerii, 
sunt și au rămas tot nebunii și tur- 
ba.ții de mai înainte.

Acesta în cele din urmă, nici 
n’a putut surprinde pe nimeni. Ceea 
ce însă a trebuit se bată încât-va la 
ochi, a fost purtarea majorității gu
vernamentale. Se lăuda regimul Szell 
că a scos din urnă tot deputați li
ber aleși și cinstiți, unul ca unul. Se 
mai lăuda, că are o majoritate des
tul de tare și că nu-i pasă de estra- 
vaganțele partidelor estreme.

Pe temeiul acesta, omenii, cari 
țineau că guvernul actual va fi mai 
altfel și se va ține mai mult de cu
vânt, erau în drept să se aștepte, că 
un Apponyi, ca președinte al came
rei și falanga militantă a lui Szell 
vor sci să cheme la ordine pe câți
va esaltați din stânga estremă, cari 
din incidentul vorbirei amintite a de
putatului sas Lindner, și-au bătut 
joc de Sași, au ațîțat în contra lor 
și au strigat să se întorcă de unde 
au venit.

Nici pomenire însă de așa-ceva. 
Apponyi simțind,- că se apropie o 
furtună, a plecat acasă și a lăsat pe 
un vice-președinte în locul său, er 
Szell, care era de față, n’a făcut 
nici cel mai mic semn cetei mame- 
lucilor săi, să sară în ajutor bietu
lui deputat sas, pe care-1 luaseră în 
colți lupii flămâncji ai șovinismului 
dominant; ba Szell, cu ceta lui com
batantă, numai cât n’a aplaudat pe 
cei-ce urlau în contra naționalităților 
„agitătore" și ca să pună vîrf la 
acesta purtare perfidă, vice-preșe- 
dintele, care conducea ședința, a mai 
chemat la ordine pe bietul Lindner, 
fiind-că li s’a părut celor estreml, că 
n’a făcut o mătanie destul de cu- 
viosă ideii de stat maghiar.

Și totuși omenii lui Szell avură 
cel mai bun prilegiu de a dovedi, 
că sunt leali și sinceri pentru drept 
și lege, căci amintitul deputat sas 
tote le subscria, ce le cereau ei și 
numai atâta pretindea, ca să se res- 
pecteze legea naționalităților și să 
li-se lase Sașilor limba și cultura lor.

Ce să vecji însă? Szelliștii sub
scriu tbte nebuniile estremilor duș
mani ai naționalităților și nu sunt 
în stare a-se desbara nici măcar de 
ticălosul și înjositorul obiceiu moș
tenit încă dela regimul Tisza, de a 
pune înainte pe câte un nenorocit și 
prăpădit mameluc, care a părăsit 
stegul națiunei sale, ca să le dea în 
glas și se țină isonul lor, âr ei apoi, 
să-l potă aplauda cu poftă și îndelung.

Așa s’a întâmplat în ședința 
de eri.

Mamelucul ales la Șomcuta-mare, 
fost jude de tablă în Maramureș, de 
origine însă din Chioar, Dr. Papp 
Jozsef, și-a îndeplinit rolul, ce i-s’a 
dat ținând eri un discurs, care a 
provocat o furtună de aplause pe 
băncile guvernamentale.

Decă nu i-a fost rușine să vor- 
bescă astfel pe placul adversarilor 
noștri, noi simțim o adevărată re- 
pulsiune, de a-i reproduce prosa pă- 

cătosă maghiaromană, pe care de- 
altmintrelea o cetim 4ikiic în co
lonele foilor șoviniste.

Așa de pildă frasa: „Decă Ro
mânii au plângeri și gravamine, să 
esă din pasivitate și se le aducă 
înaintea dieteiu.

Acest Papp Jozsef dice, că e 
Român și încă nemeș și vre să vor- 
bescă în numele Românilor. Der 
mai mult! A făcut pe bieții alegă
tori, să crâdă, că merge la Peșta 
numai, ca să ajute causei lor și to
tuși face treba celor dela stăpânire 
și își ia ifosul, să dea el sfaturi un
guresc! Românilor.

In fața unei astfel de triste ră
tăciri trebue să dicem: Domne a- 
pără-ne de amicii și sfătuitorii noș
tri din dietă, căci de dușmanii noș
tri de acolo vom sci noi să ne ferim !

Autonomia romano-catolică..
Elaboratul comisiunei de 27, în

tocmit întru tote după dorința gu
vernului. adecă a ministrului de in
strucțiune, s’a primit așa-deră de 
basă pentru desbaterea specială cu 
o maioritate de 13 voturi, votând 
69 membrii ai congresului pro — și 
56 contra.

Nomen et omen. 13 e număr omi- 
nos. Nici nu crede nimeni, nici chiar 
cei-ce au votat pentru acel elaborat, 
că pe basa lui se va pută clădi o 
autonomie, care se p6tă avă viață. 
Și mai puțin o autonomie, care să 
pâtă folosi ceva marilor interese ale 
catolicismului.

Guvernul nu vre să dea din 
mână arma cea puternică, ce o are 
față de cele 8 milione catolici: fon
durile cele grase, domeniile romano- 
catolice și dispunerea asupra nenu
măratelor și bogatcloi staluri și gra- 
durl hierarchice. Cu aceste din ur
mă ține în frâu, ba ’șl face slujba și 
pe cei cu mințile mari și ambițioși 
din hierarchia romano-catolică, ba- 
reml pănă-ce ajung a fi episcop!; 

cu cele de mai dinainte își asigură 
aderența și în cas de lipsă ajutorul 
reformaților și Jidovilor invidioși și 
dușmani catolicilor, ținându-i pe aceș
tia în speranță, că adi-mâne de si
gur la un cas de mare nevoie a 
statului, marile averi rom.-cat se 
vor confisca pentru stat, âr averile 
ăstora trecute deja în libera și ne
condiționata lor posesiune, le vor 
rămână lor; căci dumnialor în astă 
cestiune cugetă ca Jidovul despre 
comunism, că: „ce e al meu, e al meu, 
și ce e al tău, e și al meuu.

T6te acestea și mai multe le-a 
dat să pricâpă congresului catolic 
Gavrilă Ugrdn, în marea sa vorbire, 
ce a ținut’o și contra elaboratului 
celor 27. Dânsul îndemna pe mem
brii congresului să respingă elabo
ratul și să pretindă o organisațiune 
mai liberă și independentă de gu
vern și îi făcea să crădă, că atunci 
ar fi aplecați a intra în acâstă or
ganisațiune și Românii uniți „de 
limbă și aspirațiuni străine11 etc.

In trecăt îi declarăm d-lui Ugron, 
că Românii uniți n’ar intra în auto
nomia romano-catolică și de ar sci, 
că ’i aștâptă acolo raiul. S’au prâ 
săturat de egalitatea frățietatea și 
mai ales de libertatea d-lor politici 
maghiari în acești 30 de ani din ur
mă, de când au Maghiarii și cuțitul 
și pânea în mână. Românii uniți au 
biserica lor deosebită, capul lor bi
sericesc deosebit, organisațiunea bi- 
sericescă bună-rea, cum e, deosebită 
și n’au de loc aspirațiunea înaltă de 
a se face petec pe talarul autono
miei rom.-cat., ci vreu să fiă stă
pâni acasă la ei și peste al lor, mult- 
puțin, cât este.

Cam așa cugetă chiar și romano- 
catolicii din Ardei, de nu-și părăsesc 
autonomia lor deja câștigată și nu 
intră în ceea ce ar fi de câștigat 
în Ungaria. Apoi Românii provin
ciei metropolitane gr. cut. a Alba- 
Iuiiei, n’au nici limbă străină, nici 
aspirațiuni străine, domnule Ugron.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.U

Florica.
Mila și ad^ve'-ul se nu te părăsescă. 
Legă-le în jurul gâtului tău; 
Scrie-le pe tabla inimei tale!

Solomon (Scriptura).

Euei. ce mai puiti de Român era și 
moș Negură săracu! Dumnedeu sS-1 odih- 
uescă! Uite, de când l’a băgat în pământ 
par’c’a rămas satul pustiu ca o biserică 
după-ce i-ai dărîma altarul. Cuib de bună
tate era omul ăsta pentru consătenii lui 
și legăn de înțelepciune când era vorba 
să ridice glasul în vre-o adunare pentru 
binele obștei. Când începea să vorbâscă, 
par’că cetia dintr’o carte și toți l’ascultau 
cu dragoste, căci vorba lui era vorbă cu 
mietj și ce le spunea moș Negură, le mer
gea la suflet. Par’că li-se ridica o ceță de 
pe ochi și cu cât vorbia, cu atât îl înțele
geau mai bine, er când bătrânul își ridica 
capul lui alb și privia peste toți cHcend:

„Nu-i așa omeni bunî?!u, din gurile 
tuturora eșiau lung și greu vorbele:

„Așa.... așa!...u
Și-apoi a și avut o înmormântare cum 

rar s’a mai pomenit pe la noi. Se strînsese 
tot satul, și cum să nu se strîugă, că nu 
era om, căruia moș Negură să nu-i fi făcut 
un bine cu vorba, ori cu fapta. Cândvenia 
treba la vr’o judecată, la ușa cui era. se 
bați și băteai și ți-se deschidea și eșiai 
din casa lui luminat. A doua di plecai la 
oraș liniștit și i-aduoeai în corn de capră 
pe judecători cu câte-o vorbă de ale bă
trânului. Omeni cu carte și ăia dela jude
cată, tociți prin școli, nu poți se did, dâr 
n’au trăit și n’au vădut câte a vădut și a 
trăit moș Negură, și... ecă pricina!

Când era vorba de fapte, apoi nu era 
sărac care se îi iasă cu mâna golă din 
curte, și când avea ceva cu prisos se îm- 
părtășiau și vecinii, căci așa era făcut moș 
Negură, să nu se potă bucura singur de 
ce are. El soia una: „dăcă dai și Dumnedeu 
îți dă“, și etă de ce-șl făcea pomană cu 
totă lumea.

Și așa cum vă spuneam, l’au dus la 
gropă jelit de tote rudele și nu sciu dec’așl 
greși când ași spune, că mai tot satul era 

' rudă cu moș Negură. Avea nouă copii, 
| omeni cu case și cu rostul lor, apoi dela 

ăștl nouă copii gândiți-vă la pusderia de 
nepoți, unii mai mititei, alții flăcăi în totă 
firea, ori fete bune de măritat, mai puneți 
apoi că era nașul la o sumedenie de omeni 
și afară de ăștia și o mulțime de alte rude 
mai de pe de-laturl.

Când era vorba să facă bine, se scula 
moș Negură și în puterea nopții.

Odată într’o nopte posomorită de 
tomnă înainte de cântătorii dinspre diuă, 
țocmai când să se întârcă pe partea cea
laltă, numai ce se trezesce bătrânul cu 
nisce bubuituri vrășmașe la portița dinspre 
uliță. „Ce să fie ?...“ Se scolă fără să se su
pere și când pune piciorul în curte, aude 
pe cine-va strigând :

„Nu mă lăsa moș Negură, că ’ml more 
copila și-i nebotezată sărăcuța...., nu mă 
lăsau.

„Aștâptă-mă că viu acușica", îi răs
punse bătrânul cu un ton îngrijat și dădu 
buzna în casă, își trânti o ghebă pe umeri, 
își trase cișmele și c’o căciulă pusă a 
vrajbă porni, cu lelea Flârea și nu se opriră 
pănă la ușa popii. II sculară din somn și 
după ce-i ceti copilei, o cumineca, der când 
era gata s’o boteze, o întreba popa pe 
Florea:

„Floreo, dâr cum să-i punem numeleu. 
„Apoi cum o vrea Sf. Vostră“.
„Dâr ce să mai socotiți... Florea să-i 

dicem — adause moș Negură — căci ce-i 
mai frumos, decât ca o fată să-i porte nu
mele mame-sil“.

— „Bine dicl“ adause popa, și-o cu
funda de trei ori în apă rece.

Și așa a botezat’o pe Florica.
Și-acum, vedeți, Dumnedeu cum a 

adus lucrurile. Florica n’a murit, pesemne 
că nu-i era scris să moră, sâu pote n’a lu- 
at’o Dumnecjeu înadins, ca să aibă și moș 
Negură un toiag la bătrânețe.

Și chiar așa s’a întâmplat. Când era 
Florica de vr’o dece ani, moș Negură ajun
sese slab și neputincios și simția el c’ar 
avea nevoe de cineva, ca să-i mai deretece 
ceva prin casă, să-i mai aducă la nevoe 
vr’un urcior cu apă, seu să-i mai ațîțe fo
cul în vwtră. Băeții lui cu dragă inimă ar 
fi vrut să-i dea vre-un nepoțel ori vre-o 
nepoțică, dâr de câte-orl venea vre-unul, 
moș Negură îl trimetea acasă dicându-i: 
„Du-te mă și lucrâză la tatăl-tău, dă-i mână 
de ajutor, c’așai frumos și-așai îi place lui 
Dumnedeu...“

Lelea Florea, care stetea vecină cu 
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Străină le este limba aceea, ce-o 
vorbiți d-v69tre, și altele; der limba 
ce o vorbesc denșiî, nu le este streină, 
ci dragă, dulce și scumpă moștenire 
părintâscă; er aspirațiunea lor este 
și va fi, cât va trăi Românul pe pă
mântul acestei teri, ca se trăiescă, 
se simțâscă și se se cultive româ- 
nesce. Dela acâsta nici îi veți speria, 
nici îi veți ademeni când-va.

Tote sforțările lui Ugron și a 
soților sei au rămas înse zadarnice. 
Cel-ce vre se fie slugă pe moșia sa 
proprie, nu se lasă a se opri în por
nirea sa ambițiosă și nobilă.

Episcopii nu bucuros dau mâna 
cu poporul, cu democrații; ci se în
țeleg mai bine și mai ușor cu gu
vernul. O mână spală pe cealaltă. 
Cum ne arată istoria bisericescă 
archireil numai necesitați, numai îm
pinși de guverne, au dat și dau mâna 
cu democrații.

Numai învățătura Mântuitorului 
pe care chemați sunt a-o lăți, adecă 
numai chemarea lor este democra
tică, dăr ei înșiși sunt după posiția 
lor socială, după veniturile lor co
losale și după datină, mari aristo
crat!.

Denșii tind deră a plana între 
democrați și guvern, ca cosciugul 
lui Mohamed între ceriu și păment 
și nu vor se iee posiție hotărîtă.

Majoritatea mirenilor vrea se 
fie sluga guvernului, să câștige plă
cerea lui, fără de a căruia bunăvo
ință ac|) nu poți s’ajungl la nimica 
In fruntea acestora merg neofiiții 
partidului liberal, Apponyi și Ho- 
ranszky, car! acum vreu se-șl câș
tige pintenii de voinici ai guver
nului.

Păn’acum au câștigat însă nu
mai demonstrațiunile vătemătore ale 
unei părți a junimei universitare, 
care se indignă de acestă slugărni
cie și neașteptată întorcere a lui 
Pavel apostolul

Episcopatul vrea să îndrepteze 
acum la drsbaterea specială, ce a 
stricat la drsbaterea generală; der 
bine cțice Ugron, că pe o basă rea 
nu poți ridica o clădire bună și so
lidă.

Totă autonomia romano-cato- 
lică, precum vestesce începutul său, 
va fi o pocitură, un fucus a non 
hicendo“ Guvernul nu vrea să elibe
reze din tutoratul seu pe cele 8 mi- 
lione de catolici și să-i facă stăpâni 
pe ale lor, și pentru aceea îi portă 
de-a „orbuțul".

Der cu autonomia Românilor 
uniți și cu organisațiunea lor bise- 
ricâscă, când va fi ceva? ne între
băm mâhniți până la suflet, văzând 

starea desolată a bisericei și școle- 
lor nostre unite. Nu mai sunt între 
noi bărbați resoluțl a scote la cale 
pe basa legilor în vigore o organi- 
sațiune bisericăscă sănetbsă, în mânia 
tuturor uneltirilor unui guvern nouă 
rău voitor?

. S.

Revista politică.
In cjiua de 29 Ianuarie la dez

baterea budgetului pe anul 1902 aluat 
cuvântul și deputatul sas Dr. Lind
ner G/mtav. Acest deputat a arătat 
în cuvinte lămurite, că nu e bine 
așa, cum sunt acuma preli miliarele 
budgetului, căci prea grele sunt dă
rile și prea amar apasă pe omenii 
săraci. După-ce le-a spus acestea 
apoi a trecut la alte lucruri și a 
arătat anume, de ce Sașii sunt siliți 
a sta înafară de orl-ce partid. Mai 
înainte fuseseră ei în partidul gu
vernului, der au trebuit se iesă de 
acolo din causa, legilor, ce le pro
punea mereu guvernul cu privire la 
maghiarisarea naționalităților. Lind
ner recapituleză istoricul cestiunei 
naționalităților și constată, că era o 
vreme, când și în parlamentul un
gar se gândiau mai cu dreptate la 
modul, cum s’ar pute face o ințele 
gere intre naționalitățile din Unga
ria și între Maghiari, astădl însă nu 
este așa. Sașii — continuă Lindner 
— recunosc, că Maghiarilor li-se 
cuvine un rol conducător în țeră, fiind
că au drepturile lor istorice, au averea, 
au și numărul relativ mai mare, 
der nu pot recundsce o stăpânire, o su
premație necondiționată Maghiarilor. La 
aceste cuvinte s’a stîrnit o adevă
rată furtună în dietă. Oare de care 
dintre deputațl, mai ales însă kos- 
suthiștii, țipau în gura mare: „Cum, 
der Sașii nu sunt Maghiari? Aud! 
acolo! Un cetățen maghiar să în- 
drăsnescă a vorbi așa în dieta ma
ghiară! Rău am făcut, când i-am 
primit pe Sași în țeră! Să se ducă 
înapoi de unde au venit!“ Și atâta 
au tot strigat și n’au vrut să-l lase 
de fel să vorbescă mai departe, pană 
ce președintele i-a dat o dojană pen
tru cuvintele de mai sus. Cu mare 
greutate și-a' putut continua Lind
ner discursul său, încheiând cu cu
vintele: ^Buiuroșî jertfim tot ce e al 
nostru: munca și averea nostră, ba clecă 
va cere binele de obște al patriei, ne 
vom jertfi chiar și vieța, der nici-odată 
nu ne vom jertfi naționalitatea nostră, 
limba și cu'tura nostră! Nc-i nu cerem 
alta decât esecutaoea legilor' .

Ori cât de moderat a vorbit 
Lindner, totuși i-a scos din sărite pe 

Maghiari, pentru-că ei nu vreu să 
audă pomenindu-se în dietă, că în 
Ungaria esistă și alte naționalități, 
cari cer se li-se recunoscă dreptul 
de limbă și naționalitatea. De aici 
vedem acuma, după trei decî atâ
ția de ani, cât de înțelepțesce au 
lucrat bărbații conducători români, 
când la 1869 pentru prima-oră au 
hotărît resistența pasivă, căci ei 
ajunseseră deja atunci la convinge
rea, că n’au de-a face eu omeni ca 
toți omenii, ci cu nisce esaltați po
litici, cari având puterea în mână 
nu vor să recunoscă și dreptatea 
altuia.

*

Nu numai în gazetele din mo- 
narchie, ci și în- foile mari din străi
nătate s’a scris forte mult săptă
mâna acesta despre călătoria archidu- 
celui Francisc Ferdinand la Petersburg. 
Presumptivul moștenitor de tron va 
pleca la 15 Faur n. La stațiunea de 
graniță Granitza îl va aștepta tre
nul de curte rusesc cu care va face 
drumul până la Petersburg. Archi- 
ducele va petrece în capitala rusescă 
patru cjile. In cercurile politice și 
diplomatice se dă acestei visite o 
mare însemnătate politică și în ge
neral domnesce părerea, că ea e 
menită a consolida bunele relații 
dintre monarchia austro-ungară și 
Rusia. Se mai cjice, că din inciden
tul acesta are să se prelungescă în
țelegerea ce esistă dela 1897 între 
Rusia și Austro-Ungaria cu privire 
la sfera de interese în Peninsula 
balcanică.

*
Pilele acestea lumea a fost sur

prinsă cu soirea, că guvernul olandes 
a adresat guvernului din Londra o notă 
în care întrebă, sub ce condițiunl 
Anglia ar fi înduplecată să încheie 
pacea cu Burii. Scirea pare a ave 
temeiu, fiind că însu-șl primul lord 
al tesaurului Balfour a declarat în 
camera comunelor din Londra, că a 
sosit dela guvernul olandes o notă, 
asupra căreia se va chibzui și ju
deca, er după-ce i-se va fi dat răs
puns, guvernul are să comunice par
lamentului conținutul notei.

O telegramă din Paris spune, 
că ministrul-președinte olandes Kuy- 
per îșl dă tote silințele, ca să se în
lăture tote piedecile, ce stau în ca
lea încheierii păcii. Tn nota sa gu
vernul din Olanda propune Angliei, 
ca să se mulțumescă cu protectora 
tul asupra republicelor sud-africane. 
Telegrama amintită adaugă, că con
ducătorii buri din Olanda s’ar fi în
voit cu intervenția guvernului olan
des, nu însă și la amănuntele inter

venției. înainte însă de ce s’ar des
chide negocierile de pace, guvernul 
engles să revoce pe Milner. E sigur 
însă, că în mod formal conducătorii 
buri n’au solicitat intervenția Olan
dei. Tot acesta o declară și guver
nul olandes, care cțice, că a făcut 
pasul acesta din proprie inițiativă, 
pentru-ca să dea Angliei ocasie, de 
a stabili condițiile păcii.

din Paris dice, că mi- 
nistru-președinte olandes Kuyper a 
pregătit terenul pentru a negocia 
cu guvernul engles, cu ocasia călă
toriei sale în Londra. Probabil, 
adaugă cțiarul frances, că acțiunea 
Olandei va fi sprijinită și de alte 
puteri.

Intervenția Olandiei însă nu 
prea deștâptă speranțe la Burii din 
Bruxella. Ei ,cred chiar, că nu va 
avâ nici un resultat.

*
Se scie, că după resboiul cu 

Spania, Statele Unite ale Americei 
au ocupat și insul'le Filipine. Ocupa- 
țiunea a fost și este împreunată cu 
mari jertfe de bani și sânge. Lup
telor dintre Americani și resculații 
indigeni nici pănă ac|î nu li-s’a pu
tut face sfîrșit, cu tote că o parte 
a resculaților s’au supus. America 
n’a pacificat încă insulele și faptul 
acesta dă de gândit guvernului dela 
Washington. Acum se anunță, că 
Statele Unite ar fi voind să vândă 
insulele, ori 'la cas binevenit să le 
schimbe cu altă posesiune. Probabil, 
că articolii foilor americane, în cari 
se spune, că pacificarea este impo
sibilă, n’au alt scop decât a pregăti 
spiritele în America pentru realisa- 
rea planurilor guvernului.

*
Din Belgradul Serbiei se tele- 

grafeză, că foia oficială publică un 
comunicat în care colonelul de stat 
major și adjutantul regelui Vasicî 
Milos e invitat, ca în calitatea lui de 
trimis special la Cetinje, să susțină 
cele mai bune raporturi amicale și 
diplomatice între Serbia și Munte- 
negru.

Lămurirea lui Lindner. Precum 
am spus la revista politică de acli, șo- 
viniștii din stânga estremă au făcut mare 
gălăgie, pentru-că deputatul sas Dr. Gustav 
Lindner s’ar fi esprimat nerespectuos des
pre „supremația națiunei maghiare".

Din causa acesta deputatul Lindner, 
fost profesor de dreptul public unguresc 
la universitatea din Olușiu, a aflat de 
bine a-se lămuri în ședința următdre a 
camerei, declarând între altele cele ce ur- 
meză:

moș Negură într’o colibă dărăpănată, aco
perită cu pae, cari se înegriseră de ploi și 
de vânturi, îșl ducea și ea traiul cum da 
Dumnedeu. Dâr dela o vreme vădând, că-i 
cresce fetița și mâne poimâne va trebui 
s’o scotă la horă, căci de, decă trăescl tre- 
bue să te ții în rând cu lumea, începu sâ 
fie chinuită de viitorul Florichii și se tot 
bătea cu gândurile, ce să facă și pe ce 
cale s’apuce.

Bărbatu-său îi murise și rămăsese sin
gură cu fata.

într’o Duminecă, nu sciu cum s’a 
dat la vorbă cu lelea Marița, o femeie 
chipeșe și bine făcută, care venise mai 
an din țeră și ridicase o casă de piâtră de 
ți-era mai mare dragul să te uiți la ea. Ba 
cum e pe-acolo, ba ce e pe acolo și lelea 
Florea, cam lacomă după bani, ca tot omul 
sărac, se hotăresce s’o pornâscă în țeră.

Se învoi cu moș Negură să-i lase pe 
Flori ca pentru vre-un an doi, și moșnegu cum 
și-așa avea nevoe de cineva, primi bucuros 
Și așa s’a întâmplat, că într’o Vineri di- 
minâța lelea Florea cu multe socoteli în 
cap plecă în țâra românescă.

A trecut un an și mai bine dela ple
carea lelii Florei și tote mergeau strună; 

moș Negură îșl ducea cum putea bătrâne- 
țele cu Florica, se mai certau și er se îm
păcau scițl cum se pățesce de obiceiu cu 
copiii, er lelea Florea scria din țâră din 
când în când câte-o carte în care îșl mai 
da sufletul cătră Florica. Atâta odor de 
fată avea și ea și când te umple dorul, 
de-ai fi peste lume, și tot nu te lasă pănă 
nu scrii o vorbă 1» ai tei, căci păsul nu 
s’alină orl-cât te-ai jelui străinului.

** *
Au trecut apoi opt ani, fără ca lelea 

Florea să mai dea un semn de viâță. Se 
băgase ca ’n pământ și de geba întreba 
biata Florica pe toți câți veniau din țeră, 
în zadar îi întreba despre mă-sa, că unul 
nu putea să-i spue o vorbă.

La început moș Negură, creștinul lui 
Dumnefieu și om bun la suflet, încerca 
chip și fel s’o îmbuneze, să-i spue ba una 
ba alta, ca dor dor s’o liniști biata copilă. 
Der la urma urmei nici moș Negură nu 
soia ce să fle cu lelea Florea, căci de, tă
cerea asta nu-i prea mirosia lui a lucru 
curat. îșl facea curaj bătrânul și s’ameția 
și el cu fel de fel de gânduri, dâr tot nu 
putea să șl dea cu părerea, cam ce-ar fi pu
tut să se întâmple.

Fierbea satul și toți se întrebau, ce . 
s’o fi făcut muerea de nu mai dă pe-acasă ! 
Unii o compătimiau, alții o clevetiau. Pe I 
la hore și pe la ședătorl nu se mai vorbia 
decât de asta. De se întâlniau două femei, 
numai ce începeau :

„Audita-i soro?... Se-șl părăsescă ea 
comoră de fată și să plece așa în lume 
par’că n’-r mai avâ rușine nici de omeni, 
nici de Dumnedeu, zeu așa44.

Cealaltă dădea din cap și într’un târ
ziu, când tocmai era să plece, îngâna cu 
mâna la gură:

„Hei surată,... păcate..., păcate, cari 
trebuesc ispășite, căci Dumnedeu le vede 
tote și pe tote le ține minte44...

De se întâmpla apoi să iasă în pdrtă 
doi omeni ce-șl aveau casele peste drum, 
numai ce-i audiai:

„Audit-ai fârtate ?...“
— „Hai?...44
— „Audi, să-și lase fata așa pe ușa 

altuia, săraca fată...44
— „Da lelea Florea ce să se fi fă

cut mă! ?w
—- „Hei, scie Dumnedeu14, răspundea 

cel de ici făcându-și cruce cu un aer prin 
care să spue, că scie el ceva și-o să scie și 

lumea mai târfliu, dâr n’ar vrea să se audă 
întâiQ dela el. Și-avea dreptate omul; nu-i 
frumos să vorbescl de păcatele omenilor 
mai ales când și tu, scie Dumnedeu cum 
ai trăit și cum trăes !•!.<|

La biserică într’un colț în fața can
delei ce ardea cu evlavie înaintea iconiței 
Maicei Domnului, două femei bătrâne toc
mai când popa eșise cu darul, începură 
vorba despre lelea Florea:

— „Iacă săraca..., tocmai pe ea s’o 
ajungă păcatele lui bărbatu-său...44

— „Ce păcate!.. 44
— „Cum nu scii?... George ăla d’a 

dat foc la șura lui frate-său, nu ți-aducl 
aminte ?u...

Asta după-ce se uita câtva la veci- 
nă-să, se cutremura puțiu și cu un aer de 
spaimă, ce i-se răspândi pe tdtă fața, 
adăuga:

— „Al Catrinil ?“...
— „Așa! aproba cealaltă, făcândușl o 

cruce și sărutând cu sfințenie iconița din 
față44...

Apoi după vre-o câteva momente 
conversația continua:

— „Te pomenescl c’o fi murit44...
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„...Decă îmi împută cine-va, că eu 
— ca membru al legislațiunei ungare — 
am voit se înțeleg rău, ori se esplic rău, 
ori n’am voit se recunosc supremația na
țiune! maghiare, seu că ași fi mers pănă 
a pune naționalitatea săsescă pe același 
nivel cu națiunea, naționalitatea seurassa 
maghiară, acela îmi împută ceva, e'e în 
statul ungar nu pote spune un profesor 
de dreptul public ungar. (Aprobări în 
drepta). Nu sunt chiămat de-a judeca 
însu-mi despre activitatea mea ca profe
sor; me provoc la activitatea mea și la 
recunoștința autorității mele superiâre"...

„Când avui onorea mai întâiu de-a 
face parte din acesta cameră, am fost 
membru al partidei lui Deak, și ași fi și 
adî membru, decă partidul Deak ar mai 
esista. Eu am profesat și profesez princi
piile partidei lui Deak, și deci nu mi-se 
pot face imputările, ce mi-s’au făcut".

A spus la urmă Lindner, că el de 
când lucrâză pe teren politic, tot-deuna a 
luptat pentru ideia de stat maghiar. (Apro
bări generale.)

Naționalitățile și Maghiarii. în 
ședința de alaltăeri a dietei deputatul Dr. 
Lindner a luat erăși cuvântul, ca se se 
esplice. EI dise, că „de drept națiunea și 
poporul statului e una, der la noi esistă 
și naționalități, cari politicesce nu sunt or- 
ganisate". La cuvintele acestea s’a audit 
strigătul: „Nici nu vor fi organisate vr’o- 
dată“. Lindner a mai întrebuințat cuven
tul de „naționalitate maghiară" în sens 
genetic. Atunci i-s’a strigat erăși de pe 
băncile șoviniștilor: „nu naționalitate, ci 
națiune".

Deputatul Ballagi Geza făcu urmă- 
torele observări la discursul lui Lindner 
dela 29 1. c.: „Legea naționalităților ga- 
ranteză (!) ce-i drept egala îndreptățire (!) 
a naționalităților, der sub egală îndrep
tățire nu înțelege aceea, că naționalitățile 
s'ar pute bucura de drepturi egale ca fac
tori politici, ci că înaintea legii toți sunt 
egali. Dreptul susținerii statului însă, 
adecă adeveratul rol politic, nu-i com
pete nimenui pe acest pământ, decât 
Maghiarilor, fiind-că numai Maghiarii 
sunt calificați pentru așa ceva (J) Națiunea 
maghiară este îndreptățită la deplină su- 
primație, fiind-că are deja la spatele ei o 
miie de ani, în decursul cărora ea a sus
ținut statul, ei are se-i mulțumescă statul 
esistența sa, națiunea maghiară are ma
joritatea numerică absolută și față cu tdte 
naționalitățile e superioră și predominantă 
în privința culturală (!). Pdte cineva de 
pe catedră să propovăduăscă teorii de ale 
lui Lindner, der aici în camera acesta ori 
că se plecă dinaintea supremației statului 
maghiar, ori își riscă dreptul de-a parti
cipa în parlament ca factor activ"...

A face comentarii din parte-ne, cre
dem, e de prisos. D-nii șoviniști „patrioț!" 

nu văd în țera acesta decât Maghiari și 
nu vor să audă decât de Maghiari. Cre
dința lor să-i mântuescă...

Limba maghiară într’o biserică 
românescă

(Procesul părintelui Ardelean)

Un tinăr preot cu numele Gh. Arde
leanu, de nascere din Terebescî, părțile 
sătmărene, a fost dat în judecată în fața 
judecătoriei din Sătmariu și condamnat la 
6 luni închisdre și 400 corone amendă. 
Procesul a fost sorocit pe diua de 25 Ia
nuarie.

Ce „crimă" a făptuit părintele Ar- 
deleanu, asta vreau se vi-o povestesc 
acuma.

Părintele Ardeleanu este preot în 
comuna Negru, situată la o distanță de 
câți-va chilometri de orășelul Beiuș, în co
mitatul Bihor.

Vara trecută, aflându-se la socrul 
său, preot în comuna Szamos-Dob, lângă 
Sătmariu, în diua de 25 August, fiind 
Duminecă s’a dus la biserică să celebreze 
sfânta liturgie.

Mare-i fu mirarea tînărului preot, 
când aucji în biserică nisce femei cântând 
un cântec bisericesc în limba maghiară. 
Se înțelege, că un asemenea lucru, nepu- 
tendu-se tolera într’o biserică românâscă, 
preotul a oprit pe femei, să nu cânte mai 
departe.

S’au aflat nisce rău voitori, cari l’au 
pîrît pe preot, că ar fi făcut scandal în 
biserică, că a tulburat serviciul divin prin 
cuvintele: „Nu spurcați casa domnului 
cu limba maghiară".

Fiind vorba de limba maghiară, fi- 
resce că judecătoria a primit pîra și în 
diua de 25 Ianuarie judecându-se acest 
proces, inculpatul a fost condamnat la 
pedepsa cea mai mare, prevădută în § 191 
a legii penale.

Se scie, că o parte dintre Rutenii 
greco-catolicî porniseră mai anii trecuțl 
o mișcare, care a ajuns pănă la Roma; 
unde cereau isă li-se acorde limba ma
ghiară, ca limbă liturgică.

Se scie și aceea, că papa n’a vrut 
nici într’un chip să împlinescă acestă ce
rere.

E de mirat așa dâr, cum păte să fie 
dat acum în judecată un preot român 
pentru faptul, că și-a făcut datoria și n’a 
îngăduit să se petrecă într’o biserică ro
mânescă un lucru, care nici la Rutenii 
maghiarisați nu este permis după lege.

Părintele Ardeleanu a avut ca apă
rător la proces pe candidatul de advocat 
Dr. Ciordaș, care într’o frumosă vorbire a 
arătat, cât este de nedrept a acusa pe un 
preot și a-1 judeca pentru un lucru, pen
tru care numai lăudat ar trebui, căci n’a 
făcut alta, decât ceea ce prescrie legea. 

Tote au fost înzadar. Condamnatul a fă
cut apelație și pote cei dela judecătoriile 
mai înalte vor vedâ, că s’a făcut o gre- 
șală și vor îndrepta lucrurile, căci ar fi 
din cale afară întristător, dâcă am fi ajuns 
acolo, că într’o biserică românâscă să fie 
octroiată așa (jicănd cu forța o limbă stră
ină, care n’are acolo nici o îndreptățire.

Serbarea centenarului lui Ion Heliade 
Rădulescu,

în cțilele de 19 si 20 Ianuarie v. 1902.

Adî 19 Ianuarie v. și mâne Duminecă 
20 Ian. v. se va serba în România cente
narul lui lom Heliade Rădulescu.

Etă programul acestei serbări:
1) A4I, Sâmbătă orele 9 jum. dimi- 

neța un serviciu divin la biserica Mavro- 
gheni din BucurescI, unde se odihneso ose
mintele lui loan Heliade Rădulescu.

2) Tot adî Sâmbătă, orele 8 jumătate 
săra d-1 profesor Grigore G. Tocilescu ține 
în sala Ateneului Român din BucurescI o 
confsrență asupra vieții și activității literare 
a lui Heliade Rădulescu.

3) Mâne Duminecă, 20 Ianuarie v. orele 
2 p. m. membrii comitetului serbării îm
preună cu personele și societățile, ce vor 
bine voi a participia. precum și publicul, 
se vor aduna la statua lui Heliade Rădu- 
lescn din fața universității, unde se vor 
depune coronele și se vor ține discursurile 
de ocasie.

în cas când timpul va împiedica ți
nerea discursurilor la statuă, ele vor fi 
rostite în aula universității.

4) Tot Duminică, orele 8 săra, va fi 
o representație festivă la Teatru Național 
din BucurescI.

5) în aceeași di liceurile, gimnasiile și 
școlele primare din comunele urbane vor 
sărbători centenarul nascerei lui Heliade 
după programa ce va hotărî fie care școlă.

6) Serbarea având caracterul național, 
căci este vorba de una din figurile cele 
mai însemnate ale generațiunii trecute, 
sunt rugate să participe la serbare tote 
autoritățile constituite ale statului, guvern 
adunări legiuitore, armată, consiliul comu
nal, instituțiunl de înaltă cultură, magis
tral, profesori cler, teatru și pressă.

*
Din incidentul acestei aniversări Aca

demia română din BucurescI a ținut Du
mineca trecută la <5rele 2 p. m. o ședință 
festivă, consacrată memoriei acestui mare 
bărbat al României. La ședință au luat 
parte un număr însemnat de academician!, 
mai multe dame din lumea elegantă bu- 
cureștenă și alțî ascultători. Ședința a fost 
presidată de domnul P S. Aurelian, ministru 
de interne al României. După deschiderea 
ședinței, d-1 Iacob Negrusi oferă Academiei 
nisce manuscripte ale lui Heliade-Rădulescu, 
cuprind ând o corespondanță a lui Const. 

Negruzi tatăl donatorului, avută cu Helia- 
de-Rădulescu și pulicată la anul 1858 în 
„Curierul de ambe secse".

Urmă vorbirea d. B. P. Hasdeu, 
despre vieța lui Heliade Rădulescu. Bă
trânul și învățatul Hasdeu spune în vor
birea sa, că Heliade Rădulescu a făcut 
începutul culturei naționale, și că el a făcut 
prima gramatică românâscă, în unire cu 
frații Golesci și Văcărescl. Conferențiarul 
aduce elogii memoriei lui Heliade-Rădu- 
lescu, care a purtat luptă grea pentru 
purificarea limbei românesc! de slavisme, 
și a făcut și politică, er în literatură a 
format rădăcina de la care au pornit nu- 
mărăsele vlăstare ivite în urma lui.

Domnul Hasdeu și-a încheiat vorbirea 
dăruind Academiei o cupă, din care a băut 
moșul său la botezul tatălui său, acesta 
la botezul conferențiarului, er Ileliade- 
Rădulescu la botezul ficei d-lui Hasdeu, 
a prâcurând decedatei și mult regretatei 
Iulia Hasdeu.

La orele 3 ședința a fost ridicată.

SOIRILE DILE1.
19 Ianuarie v.

Congresul bisericei serbesci. „P. 
Lloyd" dă știrea, că patriarchulBrancovic! 
dilele trecute a cerut dela guvern se con- 
vdce congresul bisericei serbesci. Ministrul- 
president Szell i-a răspuns, că bucuros va 
face M. Sale propunere pentru convoca
rea congresului, presupunând că sunt pros
pecte basate, că lucrările congresului vor 
ave mai bun resultat, decât cele din 1897.

Mortea unui vrednic protopop. Di- 
lele acestea a încetat din vieță vrednicul 
protopop și bun Român Avei Pop Bociat 
în Grădisce în anul 56 al laboridsei sale 
vieți. Răposatul a fost un brav și neîn
frânt luptător pentru oausele bisericesc! șco
lare și naționale, a fost o pildă vie de 
iubire de neam și de învăpăiat și cons- 
ciințios împlinitor al datoriilor sale. înmor
mântarea i-s’a făcut Miercuri cu pompă 
deosebită în Grădisce. Dumnedeu se mân- 
găe pe cei rămași în urmă-i.

Legalisarea documentelor pentru 
învețfttorl. Prin o ordinațiune dată acum 
de curând, ministrul de culte și instrucțiune 
publică a dispus, ca legalisarea documen
telor de lipsă învățătorilor are să se facă 
din partea inspectorilor r. de școle gratuit.

Necrolog. Er! a răposat în Brașov 
una din matronele ndstre încărunțite Elena 
George Ioan născută Nicolau, membră în 
primul comitet fundator al Reuniunei fe
meilor române, er mai târdiu cât-va timp 
și presidentâ a ei. Răposata a făcut parte 
în vieță din acele vrednice femei, cari au 
fost o podobă a societății române brașo
vene. Adresăm întristatei familii sincerile 
nâstre condolențe.

— „Apoi nu scii, că s’a înjunghiat 
când era să-l ducă la temniță ?"

— „Nu el, soro, lasă-1 la pustia, că mi
se face frică, nu vorbesc de el... de ea".

— „De ea?... Hei, cine scie?... Așa-i 
bate Dumnedeu pe cei cari nu trăesc în 
vrerile lui.

— „Și pe voi pe toți!"... adăuga popa,
care tocmai sfirșise cu șirul celor pe cari 
trebuia să-i pomenâscă.................................

Așa se vorbia prin sat de când se 
lățise vestea, că nu mai se scie ce s’a făcut 
lelea Florea.

Adevărul e, că păcatele lui George 
nu le trăgea nevastă-sa, căci ei nu-i pasă 
între străini, seu pote va fi și murit..., de 
unde putem să seim, ci le indura biata 
Florica, căreia mai că nu-i mai venea să-și 
ridice capul în fața lumei. Și la urma ur
mei, ce era ea vinovată? Nu era vinovată 
de loc, de sigur, der așa e ursită vieța 
nostră, ca de multe-orl să ne arunce în 
spate nesocotințele altora.

Florica era fată de măritat și închi- 
puiți-vă ce chin pe biata copilă, că toc
mai acum întâmplarea asta cu mamă-sa a 
roscolit âr fapta urîtă a tatălui seu. Era 

desnădăjduită și îi venea să-și blasteme 
dilele.>

într’o Duminecă moș Negură tocmai 
se întorcea dela biserică, când o găsi pe 
Florica în mijlocul casei înghenanchiată în 
fața iconei. Pe fața ei fragedă, ca o foiță 
de trandafir, curseră mai înainte șirde de 
lacrăml, âr acum mai aluneca din când în 
când câte-un strop ce se lăsa încet... încet 
par’c’ar fi fost îngreuiat de atâta jale.

Florica plângea cu acel plâns înăbu
șit, care dore adenc., care te sapă în suflet 
și simți cum te sapă.

Tabloul acesta l’a înduioșat pe bă
trân. A chemat’o lângă el și a încercat s’o 
mângăe și s’o facă să uite tote. I-a spus 
să nu se mai simtă străină, căci el o să-i 
fie ca un tată și-o să îngrijâscă s’o mărite 
și o s’o dăruiâscă cu casa, în care ședeau 
amândoi dela plecarea Flârei.

Der de geba, vorbele bătrânului o în
demnau și mai mult să plângă. Simția pănă 
în fundul sufletului păcatele părinților, sim
ția cum o cuprind cu un fel de văl întu
necat și vedea cum se pierde sub îutune- 
recul acelui văl.

„Ce făceai, când am venit eu înghe- 
nunchiată în fața iconei", întreba moș Ne

gură așa într’o doră, că mai că nu mai 
scia ce să mai ejiefi..

— „Ce făceam ?"... răspunse ea înăbu- 
șindu-șl un sughiț, „întrebam pe maica-prea- 
curată de ce sunt eu așa de nenorocită?"

Pe când se petreceau acestea în casa 
lui moș Negură, afară era sore căldicel și 
pe ulițl se juca șăgalnic un vântuleț de 
primă-vară. Lume multă eșită în fața casei, 
ședea de vorbă, rîdea, glumea, scițl ca Du
mineca.

Prin mijlocul drumului dinspre crîșma 
a săsescă venea grăbit văcarul satului și 
când era să se apropie de lume, de departe 
încă începu:

— „Scițl una omeni buni?... A venit 
din țâră Gheorghe Schiopu".

— „Taci mă!“..... cjiser& cu toți cam 
neîncrezători.

— „ț)ău așa!" întări văcarul, și-apoi 
continua ridând:

— „E beat mort... și rîde și cântă și 
spune mă... scițl ce spune ?.. să vă faceți 
cruce nu alta".

— „Ce mă?...“ întrebară cestialalțl și 
bărbați, muerl, copii, cu toți se adunară îm
prejurul văcarului, care începu cu un glas 
tainic:

„Spune de lelea Florea, mă, cică ar fi 
omorît pe unu acolo în țâră să-i fure nisce 
bani, mă zău, mă!... și acuma ar fi acolo 
la ocnă, dâr să-l audițl pe George Schiopu 
cum spune..."

Toți se înspăimântară la audirea aces
tei vești și se făcu câte-va momente li
niște, după care urmară diferite vorbe de 
mirare, de scârbă și de milă.

piceau unii:
— „Etă unde duce Dumnezeu pe om. 

George când a dat foc, era ameștecată și 
ea, și nu se pote altfel, căci el era om de 
trâbă, săracu..."

„Săraca Florica"—cjiceau femeile ce-o 
să se facă când o audi.................................

Peste puțin vestea asta se lăți în tot 
satul.

Mai pe sâră o vecină bătrână întră 
la moș Negură anume ca să-i spue și lui 
și Florichii ce se suna prin sat.

Florica ședea pe-o ladă cetind cărti
cica Maicei Preceste, âr moș Negură as
culta pipăind din lulea.

Vestea asta a fost lovitura din urmă 
pentru biata Florica.

Când a audit de ce făcuse mă-sa,
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Procesul cămătarilor din Teaca. 
Tribunalul din Clușiu, după o pertractare 
de două săptămâni, a terminat procesul 
intentat cămătarilor jidani din Teaca. Ju
decătorul Bodor ca președinte a publicat 
sentința în diua de 30 Ianuarie. Jidanul 
Rohrich Samuel a fost găsit vinovat în 
41 de cașuri și condamnat la un an și 
dece luni închisdre și 1800 cor. amendă, 
Scharf Bernat la 10 luni închisdre și 1900 
cor. amendă. Inculpații Selig Efraim și 
Farkas Marton au fost achitați.

O evreică din Iași, anume Peisa 
Leibovici, a cerut Metropoliei de acolo 
să fie botezată în religia creștina, pen- 
tru-ca apoi să între călugăriță în mănăs
tirea Agapia,

Benzin de motor pentru scopuri 
de luminat. Ministrul reg. ung. de finanțe 
a modificat disposiția de mai nainte rela
tivă la scutirea de taxe a benzinului în 
modul următor: Ministrul va permite, pe 
basa petițiilor, ce se vor înainta în cașu
rile concrete, ca motorii cari sunt puși 
în mișcare cu benzin scutit de taxe, să se 
potă întrebuința la luminarea electrică și 
a locuințelor, strădilor, piețelor etc., de- 
•drece benzinul acesta va fi supus ulterior 
taxelor. Petițiile se vor adresa ministeru
lui prin direcțiunea financiară și va tre
bui să conțină declarația, că în care anume 
localuri și în ce măsură va fi întrebuințat 
aparatul de luminat.

Umbrela. Un atlet dintr’o capitală, 
mergând într’o di la un consilier ministe
rial, și-a lăsat umbrela afară, acățând de 
ea o țidulă cu inscripția: „Eu sunt atle
tul B., care cu pumnul meu pot trânti un 
taur la păment. Umbrela este a mea. Peste 
cinci minute me întorc* *.  — Când a eșit 
atletul afară, umbrela nicăiri. In locul ei 
găsesce o altă țidulă cu inscripția: „Eu 
sunt K, alergător american. In cinci mi
nute alerg un chilometru. Umbrela am 
luat’o eu. Nu me mai întorc.“

.............. "
O';. iU D ■. a • , , ..simți aă î-se întunecă inaint a ochilor, că 
nămențul începe să se învertescă cu ea și 
că par’că’cineva i-a dat o lovitură puter
nică în creșcetul capului. Cădu lungită la 
păment fără'să scotă o vorbă, în vreme ce 
moș Negură înmărmurit în colț lângă vatră 
își fâcăa cruce b'orborosind o rugăciune.

. alifii
** * 

.mo ■•<! imul’
I)u,pă câte-ya săptămâni moș Negură 

X^uri^jeluiti.de țpt sațpl, așa cum vă po
vestii la începutul acestei istorisiri.

)In ,fleț-oare jdjminățîă,1E|orica, cu capul 
plecat, cu . ochii. îu; jos, ,cu,,|Obrajii palid! 
.pornea spre ’ngropătore să tămâieze mor- 
roențul .lui . moș. Negriră., Ea. nu vorbia cu 
nimeni'și ochii ei nu-i mai ridica dela pă- 
jțpepț., ca și când cineva drag ar trăi acolo. 
C.um mergea, părea m^i mult to mprtă, care 
se mișcă,' decât ;fq ființă vie. Din calea ei 
se da lumea la o parte cu spaimă și toți 
se fșreăU de ejț,(cîț de' ,ucigăi-t^ca,. ,,

Era nenoroQj;tîl;ri..r(iși ; lumea, elicea 
•pă-i • npbpnă. j [ .• o \ ...... ,. ,, t,. ■ ;... 7

Z. JBtțrsau.
'b Mhiin jj

Societatea „Corul plugarilor ro
mâni11 din Cătină arangeză sub conduce
rea d-lui înv. Iancu Barbulescu, în dina 
„întâmpinării Domnului" 2 (15) Faur a. c. 
în sala ospătariului Ioan Radulescu din 
loc, un concert împreunat cu dans în fo
losul înființărei unei biblioteci pe seraa 
acelei societăți. începutul la 7 ore sera. 
Prețul de întrare : de persona 60 fii., de 
păreche 1 cor. NB. Oferte marinimdse pre
cum și cărți pe sema bibliotecei, se pri
mesc cu mulțumită.

In cancelaria d-lui advocat Dr. N. 
Mănoiu (Brașov) pote afla imediat aplicare 
un candidat de advocat, pe lângă condi- 
țiuni favorabile.

3. Experiența de mai mnlți ani au consta
tat, câ la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. In

in

tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 cordne. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif-- 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provincia s6 se ceră preparatul A. Moli 
provădut cu maica de contravenție și subscriere.

Concert in Hațeg.
Orăștie, 15 (28) Ianuarie.

In diua de 19 Ianuarie st. n. 1902 a 
avut loc în Hațeg un concert, asupra că
ruia nu se pote tace.

Când veți fi doritori — stimați ceti
tori -— de-a asculta o musică frumosă ins
trumentală, vocală, clasică, melodidsă seu 
națională și când din întâmplare ve-ți ceti 
prin diare anunțul vre-unui concert al 
reuniunei române de cântări din Hațeg, 
nu pregetați și nu lăsați se trecă ocasia 
a lua parte și d-vostră și vă ve-ți con
vinge cu câtă dreptate a vorbit raportorul 
acestui concert. Me pricepeți acum st. ce
titori de ce nu pot tăce!

Primul punct din program a fost 
esecutat de quartetul Popovici (d-na Elena 
Popovici (voce), d-na Victoria (pian), d-ra 
Ersilia (vidra.) și d-1 Cornel Popovici (vio
loncel) cântând o melodidsă Serenadă de 
Gounod.

Ce fericit ascultător, mi-am dis !. .. . 
La cântul acestei melodii drăgălașe am 
avut plăcerea de-a fi transportat pe ma
lul Mărei, căci impresia acestui cântec se 
asemăna cu jocul și lupta talazurilor mă
rei îngânate de Sirenele ce anunță vân
turile ; mai forte.... mai rar... mai lin.... lin 
pentru-ca pierdându-se în depărtare se nu 
se mai audă...

’Mi părea, că visam, că eram trans
portat la țărmul mării.. .. când un torent 
de aplause mă deșteptă și mă făcu să văd, 
că sunt la concertul din Hațeg.

Și același succes ca la început, 1‘au 
avut pănă la sfârșit tote punctele pro
gramului.

Urmeză Potpuriu din opera Rigoletto 
esecutat la pian de cătră d-ra Constanța 
Peovicl care pote fi mândră de aplausele 
ce le-a secerat.

Drăgălașa d-ră Delia Olariu ne-a în
cântat cu două cântece : „Asra44 de Ru
binstein, „Still wie die Nacht" de Bohm 
și mai în urmă cu trei doine românesc! 
de Kirchner. D-ra Olariu are o voce de 
alt forte sonoră și plăcută și promite mult.
— Cântecul „Still wie die Nacht" a tre
buit la dorința generală repetat, asemenea 
și doina „Foie verde de bujor", care a 
cântat-o cu mult simț.<■

Etă și d-ra Ersilia Popovici, esecu- 
tând cu precisiune și măestrie la vidra 
„Air varie44 de Ch. Danela. Era tare 
drăguță jucându-se cu arcușul său... Ținuta, 
der mai ales prestațiunile eminente ale 
d-rei Popovici au plăcut publicului, care 
o rechiemă de mai multe-ori în frenetice 
aplause.

D-ra Dora Rațiii era admirabilă în
— „Oglinda" de Goșbuc. A fost mult aplau
dată și rechiemată. — Atât d-sa cât și 
cele-lalte d-re au fost răsplătite cu fru- 
mose buchete de flori — cea mai gingașe 
răsplată pentru neîntrecutul lor succes.

Punctul 6 „Die lieiden Nachtigallen", 
duet cântat de d-na Elena Popovici (so
pran) și d-ra D. Olariu (alt). — Bisarea 
acestui cântec frumos și melodios a lui 
Hackel și rechiămările „privighetorilor44 
ne dovedesc cât de mult au plăcut pu
blicului.

„Symphonie14 trio pentru două vidre și 
pian, a fost la culme. D-1 Cornel Popovici, 
care se bucură de renume, atât în „Sere
nadă44 ca violoncelist cât și acum ca vio
linist a avut succese neobicinuite și cu 
densul și simpatica d-nă Victoria Jbpowczși 
d-ra Ersilia Popovici, cari complectau trio.

In sfârșit rugăciunea „Ave Maria44 de 
Gounod încheie concertul. D-na Elena Po
povici cu mult simț și esactitate a cântat 
forte bine cu melodidsă și întinsa d-sale 
voce acăsta piesă atât de greu de ese
cutat.

D-na Popovici ne-a fermecat, cu 
acesta frumosă rugăciune, care a marcat 
splendida reușită a acestei piese în special 
și a concertului în general.

Etă stimați cetitori, de ce nu pot 
tăce! Sunt pră laic pentru a judeca mai 
în detaliu fie-care predare în special. Am 
audit însă pe multă lume esprimându-se 
în mod forte elogios pentru concertant!. 
Intre altele (lise un magnat ungur, care 
era present între dspeții străini: „Un ase
menea concert pote ave loc în ori-ce oraș 
mare". Și este mult dis printr’asta.

Nu sciu care din d-vostre, stimați 
cetitori veți face ca mine, der eu vă asi
gur, că îndată-ce voii! afla despre vre-un 

concert la Hațeg, mă void grăbi a fi er’ 
de față, căci a fost într’adevăr pre frumos.

Un participant.

Navigația prin Porțile-de-Fier.

Biuroul de statistică diu Budapesta 
a publicat de cureud resultatele naviga- 
țiunei prin )Porțile-de-Fier dela 1 Ianuarie 
pănă la 31 August anul expirat. Au tre
cut prin canal 531 vase încărcate cu măr
furi și 238 vase gole. Din primele 320 în
cărcate cu 112.520 tone, au urcat fluviul 
și 211 cu 61.080 de tone l’au scoborît. 
Mărfurile transportate se repartisâză după 
cum urmeză: au fost 13.135 tone de ma- 
șine, 35.143 tone de cărbuni, 1766 tone de 
lemne, 1096 tone de fier, 2437 tone de ci
ment, 3’^88 tone de zahăr, 300 tone de 
grâu, 1009 tone de mazăre, 2410 tone de 
sare și 394 tone de articole diverse. Ci
mentul, zahărul și sarea au fost transpor
tate în susul fluviului de vapore ungurescl; 
restul transitului a fost făcut cu ajutorul 
vaselor străine.

Din cele 61.080 tone de mărfuri ex
portate, societatea de navigațiune a Du
nărei a transportat 48.364 tone, societatea 
ungurăscă de navigațiune fluvială și mari
timă 9529 tone, flota Română 1612 tone, 
flota serbescă 1267 tone, societatea de na
vigațiune germană de Sud 26 tone și cele
lalte flote străine 290 tone. In josul flu
viului, din cele 112.520 tone intrate în Un
garia, au fost 5667 tone de grâu, 1147 tone 
de porumb, 10.297 tone de rneiă și de ra- 
piță, 9300 tone de benzină și de uleiG, 
1200 tone de cărbuni, 9930 tone de lemne, 
15.300 tone de sare de mare și 4176 tone 
de articole diverse. Partea care revine va
selor diferitelor națiuni și transportul aces
tor cantități a fost de 61.844 tone pentru 
compania austriacă de navigațiune cu abur 
pe Dunăre, 21.739 tone pentru compania 
ungurescă de navigațiune fluvială și mari
timă, 23.729 tone pentru vasele flotei ro
mâne, 255 tone pentru bastimentele ser- 
bescl, 1726 tone pentru bastimentele so- 
cietăței de navigațiune germană de Sud și 
3224 tone pentru bastimentele altor na
țiuni.

Din Bistriță, s
— Ianuarie 1902.

Onorată Redacțiune! M&rinimia și bu
năvoința inteligențil și a poporului român 
din Bistriță, precum și a altor contribuențl 
a adus cu sine, că obicinuitele felicitări de 
anul nou s’au răscumpărat încă înainte de 
sărbători în folosul pomului de Crăciun, 
din care contribuirl benevole s’au adunat 
174 cor., din care nu numai înfrumsețarea 
pomului de Crăciun s’a putut efeptui, der 
și 52 de copil săraci dela școla română încă 
au putut fi proveduțl cu fel de fel de 
vestminte. în ajunul Crăciunului s’a împărțit 
pomul și vestmintele copiilor săraci sub 
conducerea d-lui protopop G. Domide, care 
în fața unui public forte număros a ținut 
o vorbire ocasională dintre cele mai fru- 
mose, după care copiii școlari au cântat 
troparul nascerei și colinda „O ce veste 
minunată44.

*

în sânta di de Crăciun serviciul divin 
a fost celebrat de d-1 protopop Domide cu 
mare solemnitate, er a doua di de Crăciun 
pe lângă d-1 protopop a servit și d-1 ca
pelan Negruț, care a ținut și o predică 
atât de frumosă, încât a emoționat poporul 
pănă la lacrăml.

A

Cât despre ceva petreceri lumescl seu 
alte conveniri sociale puțin vă pot scrie, 
pentru-că pe sărbătorile Crăciunului de 
acestea n’am avut, decât în presera de anul 
nou o serată musicală împrovisată de unii 
tineri români, însă în cerc forte restrîns, 
din care causă nici n’au luat parte prea 
mulțl. Cu tote acestea, petrecerea a fost 
animată. Domnișorele Elena Domide, E. Mă- 
nășturean, Valeria Poruțiu, Veturia Petran 
și Emilia Cutean ș’au esecutat rolurile în 
cel mai escelent mod și spre mulțămirea 
tuturora, și cu deosebire d-șore Domide în 

predarea monologului „Prima rochie lungă14 
atât de bine s’a produs, încât a fost res- 
plătită cu cele mai frenetice aplause; ase
menea și d-șora Elena Cutean în esecutarea 
la pian a potpuriului național „O scenă 
pastorală44. La freneticele aplause ale pu
blicului, a fost silită a repeta. A contribuit 
forte mult la reușita acestei serate și Duetul 
de violiuă esecutat forte frumos de domnii 
Leonida Domide și Aurel Iuga, cari ase
menea au fost aplaudați de public.

Sfîrșindu-să programul musical odată 
cu espirarea anului vechiG, după o vorbire 
potrivită din partea d-lui protopop Domide, 
și după felicitările reciproce de anul nou, 
tinerii și bătrânii ne-am prins în horă și 
alte jocuri naționale, cari au durat pănă în 
dori, când ne-am despărțit cu totul mulță- 
mițl, însă cu acea observare, că d-nil aran- 
gerl cu ocasiuneă altor petreceri româ- 
nescl să fie cu ceva mai multă considerare 
față de unele familii române din Bistriță, 
cari n’ar trebui să rămână neînvitate la 
astfel de conveniri.

în săra de anul nou totă suflarea ro- 
mânescă și tot Românul de bine ar fi tre
buit să fie cu conducătorii săi firescl seu 
fiitori conducători la un loc, și acăsta cu 
atât mai mult, ca să vadă străinii de care 
suntem încnngiurațl, că și noi Românii în 
orașul acesta formăm o falangă socială des
tul de puternică, de care trebue se se țină 
sămă.

Abătendu-mă dela obiect era aprope 
să uit, că printr’un incident forte hazliu 
și de multă distracție improvisat tot în 
acesta seră de d-nil Dr. Al. Pop, medic, 
Dr. Linul și Dr. Login advocațl și M. Mi- 
hailaș, director de bancă, s’a adunat o 
sumă de 52 cor., din care s’a pus basa 
unui fond a înființândei reuniuni de femei 
române îu Bistriță.

*

în fliua de anul nou sânta liturgie a 
fost celebrată de d-1 capelan Negruț, er în 
diua de boboteză atât liturgia, cât și sân- 
țirea apei au fost celebrate de d-1 protopop 
Domide cu mare solemnitate în presența 
unei compănil de soldați în frunte cu mu- 
sica militară; fiind Duminecă a participat 
forte multă lume.

Răspunsurile la celebrarea sântei li- 
turgil peste tote sărbătorile au fost date 
de corul bisericesc sub conducerea d-lui 
învățător luliu Chitta, la care a ajutat forte 
mult și d-1 Leonida Domide, care posede 
o voce de bas forte puternică și care se 
bucură de popularitate.

Un participant.

Din Alba-Iulia.
— 31 Ianuarie 1902.

Abia a trecut un pătrar del an de 
când șî-a desfășurat steagul în Alba-Iulia o 
Reuniune română, și rodele ei binefăcă- 
tdre încep a îndulci vieța românescă din 
acest centru istoric. Devisa o avem acuma 
întipărită pe steagul Reuniunei române de 
aici, care acli, în cadrul statutelor ei, ni-a 
pus la disposiție:

1) o localitate (deschisă deja), unde 
să ne putem întruni neconturbați, pentru 
a-ne lumina, a asculta literatură, a cultiva 
arta română și a serba sărbătorile ndstre. 
Și tot aici ne putem pregăti pentru re
presentation! teatrale și putem ține prele
geri publice, prin cari se arătăm între al
tele cu deosebire însemnătatea meseriilor 
și a comerciului;

2) înființarea unei biblioteci poporale, 
pentru a pute pune în mâna tinerimei 
cărți folositdre, a nu fi lăsată, ca în tim
pul liber se se refugieze prin crîșme și lo
curi dăunăciose — și

3) mijlocul pentru a pute adăpa ini
mile tinere la isvorul dulce al cântului 
nostru național.

Der nu-mi este scopul să laud nimica 
înainte, sigur fiind,-că începutul bun, înso
țit de o activitate energică din partea ce
lor chemați, nu va înțeleni agrul mănos.

Doresc însă a ilustra aserțiunile de 
mai sus printr’un fapt împlinit: raportând 
despre petrecerea „reuniunei de cetire și 

jeluiti.de
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■cântări a economilor și meseriașilor din 
A.-Iulia,14 care a avut loc în 20 1. c. la 
hotel „Elisabeta.*

Dece tineri și șepte d-șore din clasa 
comercianților și meseriașilor de aici, și 13 
voinici din clasa economilor, au aranjat 
sub conducerea învățătorilor I. Roșea, Nic. 
Dusa și loan Pampu (angajați de comit, 
reuniunei) o representațiune teatrală îm
preunată cu dans, la care s’a întrunit un 
public, cum de demult nu s’a vădut în 
A.-Iulia. Mulți s’au întors acasă, ne mai 
încăpând în sală. -— S’au jucat piesele 
teatrale:

a) „Harță Rezesul", operetă comică 
de V. Alexandri cu bun succes. Intre 
alții, tinerii Nic. Timbus și loan Mărginean 
cu d-șdrele Letiția Pleșa și Silvia Eneșel 
— părea că se întrec întru a-se achita care 
de care mai bine de rolele lor.

b) „Serăcie lucie“, comedie poporală 
cu cântece de I. Vulcan. Acestă piesă a 
plăcut și mai mult. Când amintesc, că d-nii 
T. Novac, A. Butariu, I. Popa și loan 
Pamfilie, acesta din urmă în rolul seu 
comic. Sanda, țigancă vrăjitore, și d-șora 
Silvia Eneșel — au fost originali în ro
lele lor, trebue să spun, că d-1 Basil Ba- 
lint jucând pe Viligă, nebunul satului, a 
produs tare mult haz.

Cântările au lăsat mult de dorit. Da, 
cântările, cari sunt inima lucrului, au fost 
batjocurite, nu din slăbiciunea frumosei 
cunune dețineri, cari s’au înrolat sub stea
gul reuninei ndstre, ci de mâna unei per- 
sone, care „mărire visând14 și-a bătut joc 
de tinerime, causând o rană, ce abia a pu- 
tut’o vindeca comitetul reuniunei....

3) „Mama Anghelușad comedie în- 
tr’un act, predată de

In cassa reuniunei s’a versat un ve
nit curat de 226 cor. Er fiind-că comitetul 
a censurat și aflat totul în ordine, me rog 
se fiu scusat a nu mai aminti cu numele 
pe acelea P. T. persone, cari au dat și 
snprasolvirl, cu atât mai vârtos, că atunci 
art trebui, din causa lipsei de spațiu, să 
înr-heiu înainte de a mai aminti și aceea, 
că petrecerea s’a continuat pănă în dori 
cu o însuflețire, pe care numai cel ce iu- 
■besce dansul și-o pote închipui.

Cei 13 voinici călușerl jucând cu 
precisiune „Călușerul", „Bătuta" și „Ro
manul", îmbrăcat! în costumul lor mândru, 
pănă dimineța și atâtea d-șdre în costum 
național, la lumina electrică, te. făcea a 
crede că învieză românimea/

A remas de față și o mare parte a 
elitei române de aici, despre care sunt 
mândru a aminti, că a îmbrățișat pe me
seriașii noștri, încât decă tot numai așa 
s’ar întâmpla și în viitor — departe vom 
ajunge.

I. Pampu, 
secrett ral reun.

S>hi Petroșeni*
— 23 Ianuarie 1902.

On. Redacțiune ! Vă rog respectuos a 
da loc în prețuit'» „Gazeta Transilvaniei 
următdrelor rânduri :

Nu pot trece cu vederea a nu da pu
blicității un moment îmbucurător cultural, 
moral și religios. La biserica română gr. 
•ort. de aici esistă mai bine de un an un 
cor mixt de adulțl, peste 30 de persone, 
format și instruat de d-1 lacob, funcționar 
•la minele de cărbuni, cu concursul și spri
jinul d-șorelor Elisabeta și Elena Stanca, 
fiicele ^părintelui ’A. Stanca. D-1 lacob, 
care tot-deuna a purtat și portă în inima 
sa cel mai viu interes față de instituțiu- 
nile nostre școlare bisericescl, deși este 
mult ocupat cu oficiul său, nu a cruțat os- 
tenelă, nici greutăți în orele sale libere cu 
instruirea coriștilor, așa că adl face mare 
decore bisericei nostre cu corul seu, deși 

-numai în două voci, der ți-e mai mare 
dragul să-l asculți. Cu deosebire în sărbă
torile Crăciunului răspunsurile la sfânta 
liturgie, precum și colindele obicinuite au 
fost cântate cu precisiune și sonoritate îuăl- 
țătore de inimi, tot asemenea și la anul 
nou și boboteză, la procesiunea la riu și 
îndărăt, la care au luat și mulți streini 
parte.

Onore și mulțămită d-șorelor Stanca 
pentru sprijinul dat, și mulțumită corului 
și zelosului său conducător.

Un parochian.

Aci de recunoștință.
— Daruri de Crăciun. —

Suntem în deplina cunoscință a axio
mei crești nescl: „Se nu acie s'â'Uia ta, ce 
face drepta“! Cu tote acestea însă ținem, 
ca obștea creștinescă să fie în cunoscmța 
faptelor săvîrșite de cei buni ai noștri, 
pentru binele și fericirea de apropelui nos
tru lipsit, nu din vina lui! Cunoscem pre
ceptele fiiului lui Dumnedeu relative la 
hrănirea celor flămânrll, la adăparea celor 
însetoș-țl, la primirea celor străini, la cer
cetarea celor bolnavi și a celor întemnițați 
și, tocmai cunoscință acestora, a mișcat pe 
membrii reuniunei nostre la împlinirea 
unei datorințe creștinescl deopotrivă bine 
plăcută omenilor și lui Dumnedeu.

E adecă al treilea an, de când reuni
unea nostră împarte în ajunul Nașterei 
Domnului nostru Isus Christos daruri de 
Crăciun între săracii noștri.

In acestă grea și obositore muncă, 
ajutați și sprijiniți am fost în tot timpul 
de cei buni și îndurători ai noștri. îndeo
sebi stimabila dornnă Minerva Dr. Brote, 
ca și în trecut, a primit cu totă preveni
rea si în mod de tot generos și în anul 
acesta binevoitorul protectorat la acestă 
serbare, anume pregătită pentru săracii 
noștri.

Generosa nostră protectorii a adaus 
onorificei și creștineștii misiuni obositore 
și o apostolică muncă numai și numai ca 
serbarea adevărată mângâiere și bucurie să 
reverse asupra săracilor noștri. Domnia sa, 
pe lângă că a îndemnat la contribuite, a 
grupat în jurul seu pe stimabilele domne: 
Ana Dr. Moga, Ana Dr. Marienescu, Silvia 
Dr. Barcianu, Maria Dr. Crișan, Alexandra 
Dr. Russu, Malvina Verzariu, Popa, cum 
și pe domnișorele: Eleonora Borcia, Libe
ria Barcianu, Elvira Cristea, Lncreția Bența, 
Fiorica Gioran, Tinpa Simonescu, Elena 
Cunțan, Zina Moga, Rica Moga, Sabina 
Brote, Geni Simonescu, Clelia riso, Agnes 
Cristea și Elvira Olariu, apoi pe domnele: 
Elisabeta Poponea. Paraschiva Ișan, Eu
genia Zickeli, Evelina Panfilie și domnișd- 
rele: Aurelia Bogorin Elena Grindean, 
Ana Ceontea, Elena Baciu, Paraschiva 
Stoica, Elena Moldovan, Elena Vintilă, 
Elena Roman, Elisaveta Bnzdugbină și 
Paraschiva Apolzan, cari cu diligeuțâ de 
fer din zori de cli ?i pănă în ndpte târdiu 
au. croit și cusut lucrurile menite pentru 
săraci.

Neobosita d-șoră Aurelia Bogorin ca 
și în trecut, a adunat cu multă ostenălă o 
sumă considerabilă de bani, eu cari s’a 
procurat material pentru vestminte. Ase
menea au colectat d-șdrele : Elena Baciu 
Paraschiva Stoica și d-nii: loan Apolzan 
notarul reuniunii; Savu Rooan, Vasile 
Macrea, Valeriu Grindean, George Prașca, 
Ioan Sintion, librar, și loan Bologa.

Numărul obiectelor parte confecț’o- 
nate, parte procurate au atins cifra de 
700 bucăți, de care părtași s’au făcut sute 
de ucenici de școlari, văduve și orfani 
lipsiți.

Sărbarea de împărțire a fost adevă
rată sărbare a săracilor noștri! Ea a câș
tigat mult în măreția sa morală prin cla
sicul discurs al cucernicului părinte D'eme- 
triu C'ințm, profesor sem narial, care pur- 
cecjend dela cuvintele Mântuitorului: „Lă- 
sațl copiii să vie la mine, că unora ca 
acestora este împărăția cerurilor14, a des-', 
voltat în cuvinte alese partea creștinescă 
și morală a acestui act sublim și de inimi' 
înălțător, încheiând cu o frumosă rugăciune1 
cătră Atot puternicul Dumnecjeu, care s’a 
îndurat a ne da putere de a sprijini cu 
iubire pe cei lipsiți, a ne deschide ochii, 
noștri pentru a vedea unde e lipsă mai 
mare și a nu trece nesimțitori pe lângă 
cei suferinzi, și căruia i-a mulțumit pentru 
tote darurile de care părtași ne-a făcut.

Din parte-ne aducând cu smerenie 
creștinâseă mulțumirile reuniunii nostre, 
dumnedeescului fiiu în a cărui bunătate și 
îndurare închinăm totă ființa și tote făp
tuirile nostre săvârșite în numel'e lui, ne 
declarăm tot-deuna mulțumitori și recunos
cători tuturor acelora, carl posibilă ne-au 
făcut acestă împlinire a datorinței erești- 
nescl.

De încheiere mai amintim, că la ser
bare a binevoit a suprasolvi un „evlavios; 
creștin14 15 cor.; Dr. I. Iancu medic (Săs- 
cior) 1 cor. 80 bani; Nicolae Gogan coin- 
tsbil 1 cor.; Alexiu Ouiț judereg. în pens., 
Timoteifi PopovicI prof, sem., Simon Po- 

î povici protopresb. pens, și Nicolae S-imtion 

membru onorar al reuniunii, fîe-care câte 
80 bani.

Sib'iu, 15 Ianuarie n. 1902.
Comitetul „Reuniunii sodalilor români 

din Sibiiu14.
V. Tordășianu, I. Apolzan,

president. notar.

Dări de s&nă și mulțumite.

în 6 (19) Ianuarie 1902 (diua de Bo- 
boteză) s’a dat în sala Hotelului Central 
Nr. 1 din loc petrecerea poporală aranjată 
de Corul bisericei române gr.-or. a Sfintei 
Adormiri din Brașovul-vechib. Venitul cu
rat al acestei petreoerl poporale a fost des
tinat pentru fondul Corului.

Cu ocasiunea acestei petreceri au bine
voit a suprasolvi următorii Domni: Prea 
On. D-n Teodor Nica 4 cor., Iosif Maxi
milian, paroch în Brașovul-vechiiî 3 cor., 
loan Ciurcu 3 cor., Ladislau Popa, căpitan 
de artilerie 3 cor.. Filiala „Albina*  5 cor., 
Al. G. Stănescu 3 cor., Tache Stănescu 3 
cor., I. Sabadeanu 2 cor., D-na Maria Steriu 
2 cor., N. P. Goldman 2 cor., P. Pavel 2 
cor., Ioan Maximilian, capelan în StupinI 
1 cor., I. Pușcariu 1 cor., Dumitru Haller 
1 cor., Dumitru Căpățină 1 cor., Nicolae 
Jugănar, Turcheș 1 cor., G. Șerban 80 bani, 
George Puiu 40 bani, I. Socaciu 40 bani, 
Emanuil Bobancu 40 bani, la olaltă 39 cor.

Intratele la acăstă petrecere au fost 
de 327 cor. 82 bani, er spesele au fost de 
247 cordne 82 bani. Venitul curat este de 
80 corone.

Corul bis. rom. din Brașovul-vechiii 
aduce și pe acestă cale căldurose mulțu
miri marinimoșilor donatori, cari din evlav:e 
crești născă au contribuit pentru mărirea 
fondului acestei biserici, precum și Onor. 
Domni, cari au participat în personele lor; 
în deosebi mulțumind și On. public român, 
care n’a întârdiat nici de astădată a șl 
arăta zelul și iubirea, ce o simt în sufletul 
lor curat românesc.

Adresându-ne acum cătră Știm. Domn 
dirigent Nicolae Oancea jun., învățător la 
școlele normale rom. din Prund, îi mul
țumim pentru neobositul său zel și timpul 
jertfit cu instruarea corului, mijlocind ast
fel, ca petrecerea nostră să aibă un succes 
atât de frumos.

Dea Dumnefleu, ca și în viitor să ne 
vedem la astfel de ocasiunl cât mai doritori 
și iubitori de înaintarea nemului nostru 
românesc!

Brașov, 18 Ianuarie v. c. 1902.
Corul bis. rom. din Brașovul-vechiu.

Cu ocasiunea producțiunei societății 
sodalilor români „Lumina14 din Brașov dată 
la 2t Decemvrie v. 1901 au binevoit asu
prasolvi următorii domni: Dr. Eugeniu Me- 
țianu 4 cor., G. Lurtz 1 cor., Dr. Aug. de 
Lemeny 80 b., G. B. 80 b., A. Szegb 1 
cor., I. G. Eremie 80 bani, Georg Spuderca 
80 bani, Vasile Muscalu 20 bani, B. Baiu- 
lescu 2 cor., Irimie I. Preda 40 bani, Eu
gen Precup 2 cor., loan Sabadeanu 2 cor. 
Florea Pernea 2 cor., Nicol-e Lupșan 1 
cor.. G. Șerban 1 cor., Iosif Maximilian 2 
cor., N. N. 4 cor., N. N. 2 cor., N. Sfetea 
40 b., N. Furnică 80 b., N. N. 80 bani, 
loan Ciurcu 4 cor. 80 b., D. Roncea jun. 
80 b., I. Furnică 40 b., Dr. V. Saftu 2 
cor., A. Vlaicu 2 cor.. Dr. St. Stinghe 4 
cor., Chicomban b0 b., și Z. Butnar 1 cor. 
2 i b Sume 46 cor. 80 bani.

Primescă marinimoșii donatori since- 
rile mulțumite ale societății nostre.

Brașov, din ședința comitetului ținută 
la 15 Ianuarie v. 1902.

Comitetul:
aArseniu Vi ateu, N’colae Ardeleana,

președinte. secretar.

Bibliotecei nostre române s’a donat 
frumosul și interesantul op „Relațiunile 
Moldovei eu î olonia pănă la mortea lui 
Ștefan cel mare14, de autorul lui d-1 loan 
Urs profesor la liceul Piatra-N. Tot pen
tru bibliotecă s’a abonat „Revista Română14 
de d-1 Ignat Mircea, care deși împământe
niți în străinătate, în tot momentul au 
mare grijă și în depărtare, de înaintarea 
consătenilor lor.

S’a mai donat prea drăgălașa carte 
„Clipe de răpaus14 de Sorcovă.

Primâscă pe acestă cale cele mai vii 
mulțumite prea stimații donatori

In numele comitetului parochial.
Cala, 15 Ianuarie 1902.

George Pop, 
învățător și bibliotecar.

„Reuniunea femeilor rom. gr. ort. din 
Bran și jur14 ș’a ținut petrecerea împreu
nată cu Tombolă a Il-a di de Crăciun în 
26 Dec. 1901 st. v. Cu acestă ocasiune s’a 
făcut din partea d-nelor din Brâu numă- 
rose donațiunl în obiecte menite pentru 
Tombolă, cari au adus un venit forte fru
mos fondului Reuniunei, apoi au incurs 
numărose contribuiri în bani și anume:

Ilustr. Sa d-1 loan cav. de Pușcariu 
10 cor., Dr. Emil Pușcariu 8 cor., Leontin 
Pușcariu paroch în Sohodol 5 cor., Valeriu 
Pușcariu inginer în România 5 cor., Dănilă 
Șerban când, de notar 5 cor., Ilustr. Sa 
Dr. Uarion Pușcariu Archim. și vicar Ar- 
chiepiscop 4 cor., George Babeș paroch 
Sohodol 4 cor., Melczer Karoly paroch 
rom. cat., Simion Stoica medic, Iosif Puș
cariu advocat, Petru Kurmes hotelier, Ax. 
Moșoiu notar și lacob Lâszlo fisic veteri
nar în Clușiiî toți cu câte 4 cor.

D-1 Iosif Enescu stud, filos., loan Co
lan croitor, loan Br. Pușcariu din Tohanul 
nou, Ioan Berariu vice-notar, Uisie Nemeș 
comers. Tob. v., Alexe Chițu comers., Si
mion Petric pantofar, loan Rîpea comers, 
în Toh. nou, Krizsân Gâbor înv. de stat, 
Nicolau PopovicI comers., Georgiu Enescu 
paroch, d-na Pușcariu din Abrud, Georgiu 
Tișca paroch, Ilariu Reit paroch, Benei 
locotenent în Brașov toți cu câte 3 cor.

D-1 Joe Pușcariu inginer, Neuvelt 
Gâspâr medic veterinar, N. Pivariu, Nico
lau Picu, G.-orge Axente, Ion VI. Enescu, 
N. Coja, H. Ungur din Toh. v., Victor 
Moșoiu învățător, Ioan G. O. Gerbaeea. 
Ion Băncilă înv., N. Duicu, C. Lollu, N. 
Manolescu, Victor Rîpescu telegrafist Ro
mânia, A. Boboc, V. Jonica funct. preț. 
Ion. Stoian prof. BucurescI, Korzesky L 
v. silv., G. Moșoid înv., I. Moșoiu sergent; 
major, D-na Popoviciu protop. Abrud, L. 
Pușcariu funcționar la Albina, Vasinca 
Toma când, de advocat, N. Runpeanu înv. 
dir., D. Boboc toți cu câte 2 cor.

D-1 N. Crăciun v. not. Toh. v. 1 cor. 
I. Ciurea student 1 cor., A. Moșoiu înv. 1 
cor.. I. Berbece înv. 1 cor., Dr. G. Stoian 
1 cor. 60 b., Vasiliu Runcean înv. 1 cor. 
20 b., Ios. Tătulea student, G. Pușcariu 
pract. la „Parsimonia44 1 cor.

Așa-dâr venitul petrecerei dă suma 
de cor. 170.80 bani, venitul dela Tombolă 
Cor. 80. Total cor. 250.80 bani. Subtrăgen- 
du-se spesele în sumă de 100 cor. 64 bani 
resultă un profit cur-t de 150 cor. 16 b. 
care sumă s’a și depus prin d-na cassieră 
Livia A. Moșoiu la institutul de credit 
„Parsimonia14 spre fructificare.

Subscrișii în numele comitetului Reu
niunei ne ținem de cea mai plăcută dato 
rință a aduce și pe acestă cale mulțumitele 
nostre tuturor P. St. d-ne și d-nl, cari au 
contribuit cu obolul lor scopului măreț ce-l 
urmăresce Reuniunea.

In special se esprimă mulțămită pu
blică Stimabilei d-ne Maria lacob Popa 
not. în Bran, pentru că au depus în fon
dul Reuniunei suma de 5 cor. în memoria 
decedatei prea iubitei sale soridre Aneta 
căsătorită Cerbu.

Bran, în 9 Ianuarie 1902.

Letiția Stoica, N. Runcean,
președintă secretar.

Un spital <fle sticlit.

Primăria din Philadelphia va vota o 
sumă de o jumătate milion pentru constru 
irea unui nou curios spital destinat tuber- 
culoșilor (bolnavilor de piept). Acest spi
tal pentru 500 de bolnavi, va ave 8 mari 
pavilione, cari vor ave grindile și paian
tele de oțel, er zidurile și acoperișurile de 
sticlă.

Fie-care bolnav va fi perfect isolat 
printr’un sistem nou de ventilare și prin- 
tr’o producțiune constantă de ozon. In fie
care cameră mai multe baterii electrice 
speciale vor face aerul mai activ și vor 
distruge toți germenii morbidl.

„Castelul din Carpațl*,  roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Vemf, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Dătanu (Tiparul „Tipo
grafia14 societate pe acțiuni Sibiiu). Se află 
iiz vânzare la Tipografia „A. Mureșianu*  
Biașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 60, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Româu.



Pagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 16^—1902

Literatură.
Mama S-tulni Auguxtln, cartea, 

pe care a scos-o de sub tipar nu de mult 
d-1 Dr. Elie Dăianu, și pe care am reco- 
mandat’o în diferite rânduri cetitorilor noș
tri, a fost împărtășită în onorea de-a fi 
recomandată într’un circular și de cătră 
Veneratul consistoriu metropolitan din 
BlașiQ. Circularul Nr. 7071 a fost lansat 
cu data de 11 Ianuarie 1902 și este sem
nat de I. *P.  S. Sa Metropolitul Dr. Victor 
Mihalyi. Etă câte-va rânduri din numitul 
circular: „Părinții vor învăța din acestă 
carte, cum se-șî cundscă și împlinescă su
blima lor misiune de îngrijitori și educă- 
tori ai fiilor în conformitate cu voința 
dumnedeescă, er copiii se vor convinge, 
că învățăturile și sfaturile bune primite 
dela părinți le sunt ca și o făclie nestinsă 
și călăuză în greutățile vieții... Din acest 
motiv așteptăm, căV. Cler se atragă aten
țiunea poporului credincios asupra acestei 
cărți folositore, care n’ar trebui se lip- 
sescă de pe masa nici unei familii creș
tine, cu atât mai vârtos, cu cât în limba 
română avem de tot puține cărți de acest 
soiu44. — Cartea se pdte procura dela edi
torul în Blașiu și se află în deposit și la 
tipografia A. Mureșianu, broșată 3 cor., 
legată elegant 4 cor., plus 30 bani porto.

NECROLG. Maria de Pruncul, Elena 
Boltres ca fiice; Sara de Pruncul, Elena 
Agop Popovicl, Flora Gramatovici, Fride- 
ric Boltres jun., Valdemar Boltres, George 
Orghidan, Agop Popovici și Teofil Grama
tovici ca nepoți; Dr. Frideric Boltres ca 
ginere ; Constantin Nicolau ca frate, dim
preună cu tăte celelalte rudenii, cu durere 
fac cunoscută pierderea iubitei lor mame, 
bunice, sore și mătușe Elena G- loan 
n. Nicolau, membră fundatore și fostă 
președ. a Reuniunei femeilor române, care 
a încetat din vieță astădî în 18 (31) Ia
nuarie la 5 dre dimineța în etate de 
79 am.

Rămășițele pământesc! ale scumpei 
decedate se vor conduce spre vecînica 
odichnă Duminecă în 2 Februarie (20 Ia
nuarie) la 3 ore p. m. din casa proprie, 
strada Orfanilor Nr. 27 în ciiniterul din 
Grdverî.

Brașov, 18 (31) Ianuarie 1902. Fie-i 
țărîna ușoră și memoria binecuvântată!

— Iulia Rotariu n. DreghicT ca ii că, 
Pavel Rotariu advocat ca ginere (Timișora) 
și Familia Antonin Ranc canepoțl și străne
poți (în Zagreb) cu inimile întristate de 
jale aduc la cunoscința tuturor amicilor 
și cunoscuților adând durerosa decedare 
a prea iubitei și mult veneratei lor mame, 
respective sdcră, bunică și străbună Eca- 
tenna Dreghicî n. Gruicl, văduva de
cedatului protopop ort. rom. al Timișorii, 
care în 30 ale cur. n. la dra 7 dimineța. 
după un morb îndelungat, în etate de 83 
ani, primind sânta cuminecătură, și-a dat 
Creatorului blândul și nobilul său suflet. 
Ceremoniile funebrale de înmormântare 
după ritul sfintei biserici ort. or. române, 
se vor începe Sâmbătă 1 Februarie n. la 
ora 2 d. m. la locuința neuitatei decedate 
(Fabric, Kis zsâ-k-utcza nr. 5) eră rămăși
țele pământene se vor duce în s-ta bise
rică română dela Sf. Ilie și apoi se vor 
depune, spre odihnă eternă în cripta fami
liară, care se află în cimiteriul gr. or. al 
cetății. In veci pomenirea veneratei mame 
și socre.

Fie-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată 1

Timișora, în 30 Ianuarie 1902 st. n.

Ursul și copila.
— Fabulă. —

Un ursanG, luându-și ciurul pe 
spate și prăjina subsudră, plecă ia 
t>ră. din sat în sat și din oraș în 
oraș. ț.iiADdu-șI ursul de lanțul cu 
belciugul, ce-i era tras prin păretele 
nărilor. Merse așa: ursarul nainte, 
ursul după el, dela terestră la teres
tră, cel dintâitt bătend pe ciur, al 
doilea inormăind și jucând, la te
restra unei case între alții apăru și 
o copilă, despre care la prima ve
dere puteai dice, că e la începutul 
vi-urilor dulci.... Vecjend acea di- 
haniă ne mai vecjută cum jocă la 
comandă și în< ă tăia plată, căci 
plata curgea în ciur, din ciur în 

punga ursarului, afară de puține glo- 
dovețe, mere, pere, ce-i aruncau copiii 
ce ’1 urmăriau, — se adresă ursului:

— Ce dihanie ești tu?
— Me vedi dor’ce-’s?! răspunse 

necăjit ursul.
— Der cum te chiamă?
— Nu me sciî?
— Nu.
— Adu-țl aminte numai și nu 

te preface!
— Der de unde se te sciu?
— Ai învățat din carte ca să 

mă cunosc!, să mă scii...
— Nu cumva te chiamă urs?
— Da, urs mă chiamă.
— Dâr unde ai învățat să scii 

astfel juca?
— Pe lespedea înfierbintata.
— Cine ți-a fost musicantul și 

măestrul de dans?
— Musică, musicint și măestru 

mi-a fost... vecți-i — disc ursul ară
tând spre ciur și ursanu.

— Nu te urăsc! a juca Ja totă 
casa ?

— Joc de frică.
— Ei, și încă pe nimică! Dâr 

de a cui frică?
— Ei, nu vedi belciugul și pră

jina?
— Smulge-te din belciug!
— Simt, că o să mă doră greu!
— O durere trecătore; așa de 

slăbănog ești, să n’o poți răbda ?!
— Ei, dăr rămân slutit! Apoi 

mi-e frică, că slăbit, cum mă vedi.-. 
tot o să cad pe mână, și apoi o să 
joc de și mai mare frică...!

— Barem, decă cu jocul teu 
ești făcut de rîsul și ocara copiilor, 
de ai primi tu plata.

— D’apoi scii flicala: ,,nu-i co
cul cui s’anumesce, ci al cui îl do- 
bândesce44.

— Sărmane!
— Mă compătimesc!?
— Cum nu?
— De-i trăi, copilă, după cum 

îți cetesc în ochi și ’n față, și tu 
vei să-ți drese/,! vr’un ursuleț.... 
care jucând la a ta comandă nu el, 
ci tu o se iai plata.

— Se fii al lui deră, dăcă ast
fel îmi prorocesc!!

Luându-șî rămas bun, ursul fu 
dus mai departe cu o casă.

*
In vieța conjugală veți fi vădut 

destui urși și ursare ... Eu unul nu 
mi-am plecat nările la belciug, dec! 
nici nu joc Ja comandă după zuruitul 
ciurului....

Gavril Bodnar Iu.

POVEȚE.

Dou6 mijloce de ucis omidile. 
Se iau crengi de soc, lungi dela 
50—60 de centimetri, ca un braț 
bun, și le pui într’un vas cu două 
doniți de apă Se fierbe înăbușită 
20 de minute și căpătăm o zemă 
negră, în care turnăm încă doue 
doniți de apă rece. Apoi c’o stro- 
pitbre de grădină, de cele cu găuri, 
stropim plantele pe cari se află 
omidl Zema acă-»ta nu ține bani, 
nu arde plantele și nu le vatămă, 
der de omorît omidile le ombră 
multă vreme.

Un gospodar cercetând nisce 
cârpe de lână, ce se aflau pe gardul 
grădinei cu pomi roditori, le găsi 
răsucite și pline de omidl tinere, 
cari își căutau astfel un adăpost 
călduros. Firesce. că a luat cârpele 
și le-a ars Der s’a gândit să tragă 
și un alt folos din descoperirea 
acesta: a pus fâșbre de câipe de 
lână prin pomi si, spre marea sa 
bucurie, le-a găsit sucite și pline de 
omidl. N’avea decât se ia cârpele 
să le ardă, ori se le scuture de omidl 
în foc și să le pună dinnouînpom

„Călindarul Plugarului11
pe anul comun 1902.

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindarul 
Plugarului*  pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In partea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte dile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmâză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmâză Genealogia domnitorilor ; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; jiTer- 
gurile din Ardeal, Bănat și Țăra ungu- 
răscă în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânei e44 ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 serisdre dela 
Muselim Selo“ (poesie de G. Coșbuc); 
„Frumosa Irina“ (baladă de St. O. Iosif); 
„Raze de primăvară14 (poesie de Z. Bârsan- 
Veturio); „Grăuntele de grâu44 (de contele 
Lew Tolstoi); „Bătrânul clopotar11 (Idilă 
de primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia44 (Proverbe de Marion); 
„Două hiene44 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâsceie Ovreului44 (anecdotă, de Cărăbuș).

Partea economică: „0 ramură de pro- 
ducțiune și avuția naționalău ; „Faceți 
pânză în casă44 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor44. — Ur-
mâză diferite povețe; lectură distractivă, 
glume etc.

Călindarul are în frunte portretul lui 
George Lazar, cu biografia, (în partea li
terară.)

Un esemplar „Călindarul Plugarului14 
costă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
postai. Vemlătorilor se dă rabat cuvenit.

1ULTE ȘI DE TOTE.

Aur, tuni»ic și smirnă.
Scrierea apocrifă etiopică: „Cartea 

lui Adam seu lupta lui Adam și a Evei cu 
Satana44, conține o legendă despre aurul, 
tămâia și smirna, care legendă Ewald a 
p blicat’o si în „Jahrbiicher der biblischen 
Wissenschaft“, 1852 — 1842 sub titlul „Das 
christliche Adambuch des Morgenlandes44.

Legenda acăsta e de următorul cu
prins: După scoterea din raid Adam și 
Eva au rugat pe Dumnedeu, ca pentru 
mângăerea lor să le dea vre-un lucru din 
raiîî. Dumnedeu trimise pe archangelii Mi- 
ha 1 la marea indică, ca să aducă de acolo 
aur, pe Gavriil la cheruvimii, cari păziau 
raiul, ca să aducă de acolo tămâie, âră pe 
Rafail, ca să aducă smirnă. împlinind ar- 
chaugelii ordinul dumuedeesc, au așecjat 
lucrurile aduse în raiîî, sub pomul vieții. 
— „Aruncați-le aceste tote în isvorul de 
apă44, — porunci Dumnedeu — pentru-ca 
apa acâsta să-i aducă lui Adam mângăere 
în durerea ce-1 așteptă. — Și archangelii 
au împlinit porunca lui Dumnezeu, ducend 
apoi lui Adam aurul, tămâia și smirna. — 
Văcjend Adam și Eva aceste lucruri, au 
plâns cu amar, căci ele le aducea bminte 
de raiul perdut. — Aurul a fost simbolul 
împărăției, din care ei au fost isgonițl; 
tămâia simbolul luminei, care ei o au per
dut; smirna simbolul amarului în care se 
aflau. — Atunci Dumnedeu îi dise lui 
Adam: Tu ai cerut dela mine un semn de 
mângăere, și etă ți-am dat ție aceste trei 
lucruri, ca să te mângâi și să credl în mine 
și în legătura mea cu tine. — Căci când 
voiîî veni eu, ca să iau trup și să temân- 
tuesc pe tine, împărații mi-or aduce aur 
tămâie și smirnă; aur ca simbolul puterii, 
tămâie ca simbolul dumnecjeirii, eră smirnă 
ca simbolul patimelor și a morții mele. — 
Aceste trei lucruri păstreză-le în coliba ta, 
pentru-ca aurul să-ți lumineze în timpul 
nopții, tămâia să-ți dea miros, âră smirna 
să te mângăe în întristare. — Eră când 
s’a născut Mântuitorul lumii, atunci împă

rații din răsărit i-au adus- în dar: aur, tă
mâie și smirnă.

*
Calendarul' secerei.

în Ianuarie se seceră în Argentinia, 
Chile (America-de-Sud), în Australia; în 
Febr. în India și Egiptul-de-sus;: în Martie- 
în Egiptul-de-jos;' în Aprilie pe insulele- 
Cipru, Cuba, apoi în Asia-mieă, M-xico și 
Persia. Recoltă bogată au în M aiu Florida 
și Texas (Statele-Unit?), Asia-centrală, Chinar 
Japonia, Maroco, Algeria și Arabia.

în Iunie se strînge recolta în statele 
balcanice, Ungaria, Rusia-de-sud, Italia și 
câte-va state din America-de-nord. în Iulie 
începe secerea în Germania, Austria, Șvi- 
țera, Francia-de-nord, Rusia-de-vest; în Au
gust în Belgia, O'landa, Anglia-de-nord, 
Rusia-centrală și Danemarca. în Septemvrie 
vine la rend Svedia, Norvegia. în Octom- 
vrie Scoția. în Noemvrie se seceră în Trans
vaal și Peru. în Decemvrie în India-poste- 
ridră, Birma și New-South-Walles.

*
Mumlît moderne.

Un medic belgian a inventat o ma
șină, cu ajutorul căreia împedică putrezirea- 
cadavrelor. Ea e ca un sicriu de aramă, în 
care se pune cadavrul. La un capăt se 
pun cârpe muiate în „formalin44, la cela
lalt capăt e un vînturar electric, care pune 
în mișcare aerul din sicriu. Aerul se în
carcă cu formalin și acesta pătrundend în 
tote fibrele cadavrului, face ca acesta să nu 
putredescă. Pentru a rămâne întreg cel pu
țin o săptămână, trebue preparat în modul 
acesta timp de 3 cjd®; ca să nu putreqescă 
nici peste mii de ani, îi trebue cel puțin- 
o lună.

Cura băilor de Iranieni deputative 
„Dinșoreanu44 Ploe^ci. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urinat se pote res
tabili ori-ce suferind, de orî-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de re- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seui 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente' 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se- 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bdlei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție' 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu; 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pdte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Cei care sufere de șolclină și reuma
tism folosesc adeseori mijloce de casă, fără 
a-se adresa Ia medic. Este de obște cu
noscut, că bolnavi de 15—20 ani, cari au- 
întrebuințat diferite mijloce și băi, au aflat 
în alifia contra șoldinei și reumatism a lui 
Zoltan, un astfel de mijloc probat, ca nu
mai prin fricțiuni repetate de câte-va ori 
s’au vindecat. Acesta o dovedesce mul
țime de scrisori de recunoscință, precum' 
și acele declarații autentice din partea me
dicilor cari au făcut încercări în spitalele*  
din provinciă, despre resultatul obținut cu1 
alifia farmacistului Bela Zoltan unde se-' 
pdte căpăta borcanul cu 2 corone.

C2a,le:n.d.arnl septemâneî.
IANUAR. (1902) are 31 cjile. GERAR.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Merc. 
Joi 
Viner 
Sâm.

20 C. P. Eftenie
21 C. Maxim
22 Sf. Ap. Timotei
23 Sf. lerem., Clem.
24 C. Maica Xenia
25 Sf. Grigorie Teol
26 O. Păr. Xenofon

2 tint.Is.Christ.
3 Blasius
4 Veronica
5 S. M. Agata
6 Dorotea
7 Richard
8 Solomon

Cursull pieței Brașov.
Din 31 Ianuarie n. 1902.

ancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98*  
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vend. 19.04 
Galbeni Cump. 11.34 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, tone. Albina 5°/n

127.— Vend. 128,
58.50 Vend. —.
10.72 Vend. —

100 Vend. 101
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ISa’asov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend ou pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vendut pană acum.

1) Lascar Viorescu, O ic&nă a Mo- 
(Iovei din 1851 de Widielm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstrft. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 or., cum s’a 
vendut pănă aoum, este adl numai 2 cor. 
i(-|- 30 bat:i porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-[- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loo frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în so6- 
■lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
•cor. e 1 cor. 50 b. (-{- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. S-uțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresol. In loo 
•de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
-carte mare de 252 pas. cu esterior plăout 
și bme îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
isale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
•se laudă de sine, in loo de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-[- 10 b. porto.)

7) „ Vrei să te iubescă bărbatul ?“ 
.Broșura cu acest titlu conține povețe p ao- 
■tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

| De închiriat
â Parterul din cana nr. 12 nou 
| 333 v. Târgul boilor În corn, aco- 
* modată de ciîșmă, se dă încbirie 

dela 1 a Aprilie 1903.
Deslușii! dă advoc at.il P us

ca r iu, la „Albina*.  io—
VD*  i

KfjO f] plătesc celui ceva 
uvU ÎL mai câpeta vre-odată 
durere de dinți, ori ii va 
mirosi gura,

apa de dinți
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru paehetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E- Winkler)

V9ENA, 19/1., Sommergasse £.

Să se ceră pretutindenea ap’iat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pdte căpăta, trim t 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia 
D-iut Victor Rotii șt la farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

după ce va folosi

Se cumpărăm numai bombonele 
lui Rethi Veronica iPermete)!Abonamente

la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
Îndelungat seu lunare.

Bombonele Rethi veritabile se capelă 
numai la producentul și în farmaciile din 
Brașov: Julius Hornung;, Eutil .Tekelius, 
Franz Kellemen, Editurii Kugler, Ncusliidtei*  
Edmund, H. G. Obert, Victor Rotit Făgăraș: 
Veil. P Ioltaun Hernnnn, Friedrich Pildner, 
firma Auer & Graeser.

Din 30 Ianuari e u 1^1.2.
Renta ung. de aur 4‘’/0..................... 119.70

‘Renta de corbne ung. 470. . . . 96 75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 27o 122.35
Impr. căii. fer. ung. în argint. 41/î0/0 101 40 
'Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 95.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
ilmpr. ung. cu premii .... 18240
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin 153 — 
Renta de argint austr......................... 100.90
Renta de hârtie austr. . . , . 100.80
Renta de aur austr..............................120.50
Losurl din 1860............................. 146 50
Acții de-ale Băncei austro-uugară. 16 54

.Aoții de-ale Băncei ung. de credit 683.— 

.Aoții de-ale Bănoei austr. de credit 668.— 
NapoleondorI.......................................... 19 03
Mărci imperiale germane . . . 117.12l/2
London vista................................ 239.35
Paris vista...........................................95.30
Rente de corone austr. 40/0 ... 98 —
^Jota italiene......................................93.30

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 28 

Ian. n. de 26,551 capete, la 29 Ianuarie n. 
.-au intrat 408 capete și au eșit 645 capete, 
rămânând la 30 Ianuarie n. un număr de 
26.314 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 90.—92 fii. tînără grea dels 

‘95—96 fii., de mijloc dela 90 — 92 fii. 
ușoră dela 88—90 fii. — Serbescă: grea 

<88—90 fii., de mijloc 86—88 fii., ușoră 
-84—86 fii. kilogramul.

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

Comande și plăți 
se p t face și la D-nul

Ernst Jeckel
Strada Hirscher nr. 19.

LEMNE DE FOC
Țț! ari a seu ferestreite și 
«doillw, crepate unisate 
acasă, se capelă ieftine la

Jul. Teutsch
Strada C*ărei  nr. 9.

9—10.826. Telefon nr. 122.

x x n
XXX 
XXX

') Pentru prestațiuni eminente premiat: ț

DEPOSIT
«le articole

I., II r an d s t ii tt e 3.
Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie cu Rambursa. 
Discreț ă K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

Paris 
St.-G-alien 

Olmutz 
Veneția 

London
K. k. posesor csclusiv de privileg. 

Distincții Prea înalte
„Cruci de onore:u

Briissel, London și Veneția.

SIGMUND FLDSS
Viena, Briinn, Praga, Budapest.

■-___ : Premiat cu .10 medalii de aur. —
Stabiliment de rangul I, pentru

Appretur și spălătorie chemică 
(Instalație cu vapor) 

pentru Garderobe de bărbați, dame și copii, 
în stare compusă și descompusă, pentru Uni
forme, Stofe de mobile, Covore, Perdele, Dan

tele veritabile etc.
Se recomandă On. public pentru execu

tare lucrărilor, ce cad în branșa acesta. 

Prestațiuni neîntrecute, prețuri ieftine. 
Fabrica și Comptoir: Briinn, Zeile 38. Telepbon 576 
Localuri do primire în tote orașele mai mari, 

comande din provincie prompt.
Representant pentru specialitate: Văpsi- 

torie de haine de mătase a Ressort, pentru Bra
șov și.jur la D-nii Robert Weber (fost Temes- 

>vari Istvan) magazin de mode, J 
_ str da Vămii nr. 5. . J

©oooooocxxxxwoooooooooooooooooop
§ Societatea, ie lăptărie iin Brașov. a 

o

Prin acesta aducem la cunoscința P. T. public 
de lapte că, noi laptele nostru nesmântânit curățit 
rințele hygienice, adecă pasterisat (fără baccile) îl 
acelaș preț ca și pănă acum, și anume:

O ILapte «Ie vacă pro litru cu 16 bani.
O Inapte de bivoliță „ „ 20 „

Tot-odată se face cunoscut, că vinderea de lapte P. T. 
X public consumator la cerere se face și cu plata pe lună.

Direcțiunea
Societatea de lăptărie din Brașov

BBI. Bl. IS.

consum ent 
după rece- 
vindem cu

o
i-

O 
a

8»O
§

g Societatea ie lăptărie iin Brașov.
©0CO0OOOO0OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOO&

&

Fluid Elsa'1 a lui FELLER 
cu marca „ELSA‘- 

au fost premiat ia esposițiiie din ;

Berlin, London, Marsilia, Nizza, Roma și Paris 

cu medalia de aur și argint.

Fluid Else“ a lui FELLER
Fluid Elsa«

Onor, public este rugat, ca să Se înCOnjUrB 
Orî-Ce schimbare, la cumpărare să se ceră 

————— e s p r e s s '

„Fluid Elsa“ a iui FELLER
este un mijloo de casă, care aduce vindâcare sigură și iute.

a lui FELLER esfce un F,uii:l din esente de p,ante ° mie deorI Probat.care are efeofc mi-

■

nUDat și vindecă cele mai multe bâle.

„Fluid Elsa“ a lui FELLER
tini în urechi, suferințe de nervi, slăbiciuni de osteneli. Vindecă dureri de dinți și de- 
părteză mirosul greu de gură, întăresce gingiile. Are efeot și la suferințe causate din 
rîicelă său curent de aer, precum dureri de mușchi, junghiuri, podagră, reumatism, 
paralisie la mâni și piciore. Exelentă apă de ochi. F6rr.e folositor la tuse, răgușală, 
friguri, asudare, suferințe de stomac, lipsa de poftă de mâncare, colica, ciircei, 
catar și la multe alte suferințe. Pacienții cei mulțumiți scriu din expeiiență propriă, oă

Fluidul EW a lui FILLER a folosit și la astfel de suferințe care n’au fost 
___ __ _ _J _1' \ . puse în instrucțiuue de folosire. In cașuri grave 

se p6te consulta și medicul, în oe mod este a se folosi rPluid JElsa*  Feller, dedre-ce 
mulțl medici, care au prescris acest mijloc la bolnavi, îl recomandă ca bun.

„Fluid Elsa“ a lui FELLER ■'»(°“",e,’alliLd<c___________ ______ _  de onore la esposițnle dm Fans, London, Ber
lin, Nizza și Roma. Copil dela diplome stau la disposiț a On. public gratis și franco.

„Fluid Elsa“ a lui FELLER
„Fluid Elsa“ a lui FELLER

pătă o remuDeiație.
r*'  Instrucția <le folosîa*e

Trimiteri franco și pachetarea gratis se efectu^ză de singur producentul!

Fabrica „Fluid-Elsa“ E. V. FELLER, Stnbica, strada Bisericii (Comitatul Agram.)
Deposite principale în Budapesta: la farmacistul Josef V. Torok, E aigsgas e Nr. 12. — Egers-Reich-Palabn, VâcZi-kort 17 

și Bela Zoltan, Grosse Kronengasse Nr. 23.

Prețurile:
1 duzină „Fluid 

Elsa“ a lui Feller 
trimisă cu posta în ori 

și ce loc franco 
costă 5 Corone 
Du zi ne 8

» 12 
n 1B

Mai puține ca 12 sticluțe 
nu se trimit cu posta.

2
3
4

C. 60 b.
„ 40 »
» »

este numai acela veritabil, care este subsoris cu Feller po instrucțiune și 
e pusă la fie-care sticluță marca „Elsau.
sg nu se schimbe cu alt Fluid și să se câră expres Fluid Elsa a lui Feller. 
Să se ferescă de imitații. Cine va trimite producentului Ftller o imitație ca-

și Prospecte se trimite gratis și franco.

I
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Publicatiune.5

Imobilele aparținetore moștenirei după Dr. Ferdinand Olroban ce 
sunt specificate mai jos în mod amănunțit, se vor vinde în 15 Februarie 
1902 în cancelaria notarului public reg. Karl Schnell (Brașov, Strada 
Vămii Nr. 17—15) prin licitațiune publică, ce se va ține acolo de bună
voie, începend dela orele 9 dimineța.

Imobilele se vor vinde și sub prețul fixat. Moștenitorii însă 
își reservă dreptul de a primi său refusa ofertul făcut.

Ofertele se pot trimite și înscris până la brele 9 a. m. 
licitației la notariul reg., care ține licitația, și acestea se vor 
după terminarea licitației verbale.

Condițiunile amănunțite de licitare se pot vede și ceti în 
notarului reg. Karl Schnell.
Casă

A
32

Casa

din diua 
deschide

cancela-
na

1.

2.

»

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

de pătră indusă în cartea funduară din Brașov Nr. 2660, Cor6ne. 
f 3372 nrii top. și situată in Brașov, str. Spitalului nr. 
nou (430 vechiii)..........................................................................13,000
de pâtră și grădină indusă în cartea funduară din Bra

șov nr. 2660 A f 6193. 6194/1, nrii top. și situată în su-
burbiul Blumena, str. Maeștrilor, nr. 19 nou (33 vechiu) . 

Casă de petră, indusă în cartea funduară din Brașov nr.
2660 A f 5498/1 și 5498/2, nr. top , situată în str. Stlui 
loan nr. 17 nou, (638. vechiu)...................................................

Casă de lemn, indusă în cartea funduară din Brașov nr. 2660 
A j- 3348, 3349, nrii top., situată în suburbiul Scheiii, Po
dul Crețului, nr. 107 nou (676 vechiu)..................................

Villa din Predeal, cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul, 
îndusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A f 
25,404/12 nr. top., situată imediat la graniță.......................

Casa cu șese apartamente de locuit, cu o mare grădină de 
p6me, odăile folosite pentru locuință de vară, dimpreună 
cu mobiliarul, indusă în cartea funduară din Baclfalu (Să- 
cele) nr. 598 A f 16c9/l, 1659/2, 1660, 1661, .1662, 1663, 
1664, 1665 nrii top., situată în acea comună, nr. casei 446

Casa cu patru locuințe și grădină, indusă în cartea funduară 
din Baclfalu nr. 598 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 136 72, 
1362/2, 1363/2 1364/2, 1611 n-ril top., nr. casei 445

Așa numita „Villa Zonau din Elepatalc cu întreg aranjamen
tul. cu mobilele din ea, cu partea de drept la băi, la apa 
minerală, indusă în cartea funduară din Elepatak nr. 3118 
A ț 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 2744 nr. top. cu 
măieriște...........................................................................................

Casele induse în cartea funduară din Brașov, Nr. 2660 A f 
5434 nr. top., și situate Strada Porții nr. 16 și cel vechili, 
nr. 488, și cea sub A f 5420 nr. top. din strada Spitalului 
nr. 1 1 nou și 475 vechili, amendoue casele la olaltă (fostu 
Hotel Baroș)..................................................................................... 130,G00

Prima fabrică ung. de petroleu îndusă în cartea funduară 
din Brașov nr. 9852 A f 24801/1, 2480)/2, 24801/3, 24801/4, 
24801/5, 24801/6, 24801/7, 24801/8, cu edificiile ce se află: 
fabrica de petrol^ cu licența de import de țiței, 2 cazane 
de transportat țițeiu....................................................................... 160,000
(materialul brut se vinde după prețul cumpărării, ăr marfa 
gata după prețul piețil).

Un loc de arat indus în carțea funduară din Baclfalu nr. 598 
A f 1267 nr. top., situat în așa numită Kozep kovecs .

Locurile de arat din cartea funduară Bacifalu nr. 598 A f 
1567, 1568. 1569, 1571 nrii top., pe hotarul Timișului .

Locul de arat îndus în cartea fund Baclfalu sub nr. 598 
A f 1580 nr. top., pe hotarul Timișului..................................

Imobilele înduse în cartea funduară din Bardocz 79, 652, 152 
și din Ffile 374, 2?6, 37 1. și 372 și anume: Iot avilanu din 
Bardocz cu 2 locuințe (Curia) grădină cu pomi și sămenă- 
tură, moră de măcinat cu 2 petri, locuri îngrădite 108 ju- 
găre de semănat, proprietate comasată cu locuințe, 10 ju- 
gere fenațe, 45 jugăre pădure (partea numită tilalmas es ra- 
vaszik dullo. In Fîile, Stabilimentul vechili, Usină de fer cu 
tâtel acareturile, cjidirile, sesiuni, 240 jugăre pădure pe ho
tarul Dobrota și 474 jugăre pădure de fag pe hotarul Csik- 
Szent-Sim<.'n. Tote la olaltă........................................ . ... 64,000

Locul de d’dire îndus în cartea funduară din Apacza nr. 1011
A f 1601/2, 1602/2, 1603/2 ......................................................... 800

Vadiu de 10°/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
în hârtii de valăre, 6r la oferte înscris este a se alătura și vadiul. 
Brașov, 16 Ianuarie Î9O2.
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Am onore a încunosciința Ou. clienți, că mi-am strămutat 

Atelierul meu de croitorie bărbătescă 
în Sstrada Orfanilor Nr. 7.

Atelierul îmi e asortat din noii eu stttfc fiîie, calitate 
superidră, specialitate de stofs H.6gT6 fi,U6 pentru costume, 
redingote, fracuri și jachete.

Cunoscințele mele speciale în arta croitoriei îmi dau po
sibilitatea de a mulțumi atât în croiala hainelor, cât și în 
îngrijirea confecțiunilor.

îmi permit deci a ruga pe On. public să binevoescă a mS 
onora și în viitor cu comande, asigurând de uu serviciu prompt 
și consciințios.

Cu totă stima

croitor bărbătesc,
ISrtișov, Strada Orfanilor ATr. 7.
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j5Uf Pentru morburi de stomac!^
Celor ce prin rec6lă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, prea 

reci, seu viață neregulată și’au tra-< un morb de stomac și anume:
Catar <le stomac, cârcel», dureri, nfistuire rea, 

se recomandă un mijloc buu de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

Vinul ie turneul (Krâuterwein) a lui Huberth Ullrich 
p 
p i *1/

I

Vinul «le buruieni este pregtarat din buruieni excelente și vinde- 
cătăre cu vin bun, intâresce stomacul și organismul de mistuire al 
omului. Vinul de buruieni detătură mistuirea rea, șt ajutâ la forma
rea de sânge sănătos.

Folosirea vinului de bui’uieul delătură morburile de stomac deja la început.
De aceea s* se folose.tcă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgă'ală, 
greță, slăbic une, VOmare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni.

îrvaf.iă urmările ca: neastimper, colică, tataie de inimă, irsom- 
nig congestiuno la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 

tr«Tuițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac m--.terii stricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea anemia, debilitatea S?- 
orl dm mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persons cari pă
timesc (L linsa de epetit, nervosiîate, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul Vinul de bnrueol dă impuls puterii de viață, Jg*. ” Vinul de buru
ieni excita apetitul, ajută mistuirea si brănesce, mișcă prefacer-a substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Mirțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin de buruieni se cagietft în sticle â 3 cm*,  și 41 cor. în far
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Cocllea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldibra. llye- 
falvfi, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Ikovâsznu, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gvorgy, 
Bolim, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, h.-Baczon Zsombor, Darocz. Homorod, Kohaiom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvârcs, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almâsmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu, Kezclivasârhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țevile străine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

Se se ferescâ de imitație. Trniiw— 

Cereți snume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, spirt de 

vin 100 0, Glicerin 100'0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen. 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de mzian, rădăcini cal mus aa. 10 0. Aces
te părți constitutive sb se amestece.

său

8—5

15.

Moștenitorii răposatului
Dr. Ferdinand. Otroban.

Czuba-Durozier i CiB
DISTILLERIE F.RANCAISE. PR0M0NT0H.

a life ale lui Moli
Ves-#ta.î»lîe otuismi, «Seci» lîăcure eiatiă «Mte provetțuln. eu marea «le 

ajiirare a lut A. Miel! și cm MultHerierea taa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunel de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bale femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii îucoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.—

Falsificați de. se vor urmări pe cale ju'lecăiore-scâ.

și sare a lui iHo
Veritabilii numai, decâ fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

plumbul lui A. îlfwll,
Franzbranntweln-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alina durerile de șoldirtă 8l reumatism și a altor urinări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumhate, Corone 1.00.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat-. după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de apărare A, Moli.   

Trimiterea j»ris«clg»ată prin 
E^armaclstad A. WOBtSj,

c. și r. [urnim ?.i curții imperiale Vieaa. Tnciilanmi 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La depășite si se ceră ann-Hiit preparatele p> overate. cu iscălitura și marca 
apărare a lui .4. MOLL.

Deposite in Brașov: ia d-nii farmaciști Ferd. lekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tarller.

Tipografia A. Mureșia.iiu, Brașov.
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