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Apa trece, pietrile remân!
ScițI care e buba cea mare a 

hidosei și primejdiosei politice de 
maghiarisare ?

Dâcă ați sta la îndoelă, atunci 
cetiți vorbirea, ce a ținut’o în ca
mera ungară ministru - președinte 
Szell, Joi, la încheierea desbaterei 
budgetare, și ve-țl fi pe deplin lumi
nați. El însuși ne arată lămurit în 
ce stă răul.

Și adecă să vedeți! Cei din 
stânga estremă de multă vreme tot 
cer reformă electorală. De rândul 
acesta ei au reînoit cererea lor, fli- 
cend. că dreptul electoral trebue să 
fie lărgit pănă la votul universal, er 
votarea se fie secretă după comune 
și împărțirea de ajl a cercurilor 
electorale să fie schimbată.

„Nu se pote", răspunde Colo- 
man Szell, „cu tot liberalismul meu 
nu voiu merge nici-odată păn’ a ad
mite votul universal și nicî-decum 
n’aflu de bine să se Introducă vota
rea secretă"...

„Frumos liberalism ", strigară 
cei din stânga.

„Dațt-inlu, răspunse Szell, „o na
țiune care prin limbă ca și după rassă 
se fie în tăie privințele o națiune unitară 
cum e cea englesă.... atunci n’ași mai 
Jice ba..."

Ce mărturisesce printr’asta pri
mul ministru al Ungariei?

Mărturisesce, că în adevăr nu 
este și nu pote fi în aceste țări o 
națiune unitară nici prin limbă, nici 
prin rassă, nici prin datini și obice
iuri și deci nu pote fi vorba nici de 
un stat național unitar.

Acilm să vedeți însă minunea 
minunilor. Același prim - ministru, 
care a făcut mărturisirea gravă de 
mai sus, — dând să se cunoscă că 
ar fi vai și amar de stăpânirea și 
de națiunea ungurescă, decă prin 
votul universal s’ar mobilisa massele, 
cari în cea mai mare parte nu sunt 
maghiare, — vine, după câteva mi
nute, și, vorbind despre naționalități, 
declară, că el nu recunăsce in cadrul 
statului ungar o cestiune a naționalități

lor, așa cum ea este înțelesă și prac
ticată în Europa.

Și de orece n’o recunosce, nici 
nu vrea să trateze despre deslegarea 
unei astfel de cestiuni.

Etă cum acest mare fariseu se 
dă de gol acum în vorbirea sa, trei 
ani după-ce, venind la cârmă, a ame
țit lumea cu faimosele sale devise 
de liberalism, de lege și dreptate

„Totă politica sa este o sedu
cere a țării și a lumei! “ strigară cei 
din stânga estremă, când Szell, fă
când espunerile sale despre reforma 
electorală, nu vru să le răspundă la 
întrebarea: Cum stă lucrul cu uni
tatea națională în armată?“

Nu voim se cercetăm întru cât, 
din punct de vedere koșuthist, este 
îndreptățită învinuirea, ce se face 
lui Szell în cestiunea armatei. Fără 
îndoială însă, că ea se pote aplica 
cu totă îndreptățirea primului-minis- 
tru în ce privesce cestiunea națio
nalităților.

Coloman Szell seduce țera și lu
mea când cjice, că nu esistă o ces
tiune a naționalităților în Ungaria, 
și că nu e necesitate de a se re- 
solva aici o astfel de cestiune.

Seduce țera și lumea, când afir
mă, că în acesta țâră nu se nedrep- 
tățesce nimeni din causa limbei sale 
materne, nu este nimeni asuprit și 
terorisat și că densul (primul-minis- 
tru) ori subordonații săi, ori vre-o 
altă autoritate a statului, ori și care 
ar fi, ar respecta interesele îndrep
tățite de rassă, de limbă și de obi
ceiuri a.le naționalităților.

Amăgesce țâră și lumea, când 
c|ice, că în Ungaria întreberea: în ce 
limbă se rogă cine-va la Dumnezeul 
său, nu face nici o deosebire între 
cetățeni.

Amăgesc țâra și lumea și se 
amăgesc pe sine înși-și toți câți cu 
bucurie vădită îi dau acțî în glas lui 
Szell — și din nenorocire în punc
tul acesta se unesc toți Maghiarii 
fără deosebire.

Săvârșesc cu toții cea mai mare 
crimă contra țării și a poporelor sale, 
căci calcă nu numai legea umani

tății, ci și legea, ce au adus’o ei, cu
vântul, ce l’au dat ei de bună voie 
națiunilor conlocuitore.

Triste și durerose vremuri am 
ajuns ! — Primul ministru ungu
resc n’a fost în drept să vorbâscă 
astfel, cum a vorbit. Nu i-a fost ier
tat să declare, că nu recunosce o 
cestiune a naționalităților, pe câtă 
vreme esistă acea lege „pentru egala 
îndreptățire a naționalităților11.

Ori ce ar Jice despre ea șovi- 
niștii, legea din 1868 totuși nu de 
aceea a fost adusă ca naționalitățile 
să fie cu totul asuprite, și contopi
rea sâu assimilarea lor se fie, cum 
vrea Szell, programul guvernului și 
al statului.

De geba sunt tote, de gâba se 
svîrcolesc cei ce au aeji tâtă puterea 
în mână, căci, ori ce ar face și ar 
întreprinde, va rămână nemuritor 
adevărul mărturisit de primul-mi- 
nistru Szell „că în Ungaria nu 
esistă, ca în Englitera, o națiune, 
prin limbă și rassă, unitară".

Apa trece, pietrile rămân!

Revista politică.
Alaltăerl s’a încheiat în dieta 

ungară desbaterea generală a bud
getului pe 1902. Din discusiunile șe
dințelor din urmă remarcăm atacurile 
înverșunate, ce s’au îndreptat decă- 
tră deputății din stânga și stânga 
estremă și de cătră cei din drepta 
în contra naționalităților. Discursul de
putatului sas Lindner a avut darul 
de-a răscoli patimile șoviniștilor ma
ghiari de tâte nuanțele. Ei au și pro
fitat din belșug de situația, ce li-s’a 
creat prin acâsta, și s’au năpustit cu 
adevărată turbare in contra vorbi
torilor sași, cari au fost provocațl 
prin deputatul Rakosi a lua cuvân
tul și a încerca să se apere împo
triva învinuirilor, ce li-s’au adus.

Cu tote că Sașii sunt atât de 
pacmici și supuși legilor și orândue- 
lilor regimului unguresc, au ajuns 
totuși să fie insultați oratorii lor din 
parlament în mod ne mai pomenit 

de violent, să fie stigmatisațî de tră
dători și huiduiți ca nisce făcători 
de rele. Așa i-s’a întâmplat, de pildă, 
deputatului Korodi Lutz, alesul pri
mului cerc electoral din Brașov. In 
ședința dela 25 Februarie kossuthi- 
stul Pichler s’a făcut „ apărătorul " 
Ungariei și a națiunei maghiare în 
contra Sașilor și a cțis despre Ko
rodi, că face politică antimaghiară, 
„trădătore" de patrie și câte de 
tote. Cu asistența întregei drepte 
guvernamentale, care a consimțit 
prin tăcere la tot ce a urmat. Ko
rodi fu „cinstit" cu epitetele cele 
mai vătămătore. I-s’a Jis, că e „tră
dător", „bitang" (vagabund), „tică
los", că are „piele grosă pe obraz", 
că conducătorii Sașilor „înșală lu
mea", că „trebue trimiși de unde au 
venit", că Sașii au imigrat în Un
garia ca „ticăloși" și „miserabili" 
etc. Când Korodi cjise, vrând să se 
apere, că dâcă nu vrâu să asculte 
pe deputății sași când vorbesc, ei 
„vor veni acasă și vor scrie11, i-s’a răs
puns cu amenințarea: „O se se gă- 
sescă încă procurori în Ungaria, cari să 
ve dea peste degete pentru ceea-ce 
scrieți" ș. a. In chipul acesta legiui
torii unguri sciu să se țină de cu
vânt și astfel sciu ei să asculte do
rințele celor ce trăesc împreună cu 
ei, contribuind la susținerea și apă
rarea țării.

Cu aceeași înverșunare și lipsă 
de cumpăt a fost atacat deputatul 
slovac Kollar Martin, care a luat în 
ședința dela 27 1. c. cuvântul, ca. să 
espună durerile și trista sorte, sub 
care geme poporul slovac. Nu l’au 
mai slăbit vitejii din oposiție cu stri
gările de „panslavist", „muscal", și 
când Kollar a acusat pe Maghiari 
că fac panmaghia.rism, tote furiile șo- 
viniste se urniră în potrivă-i și i-s’a • 
strigat: „afară cu el!" Chiar și con
tele Apponyi, eare presida ședința, 
s’a ridicat să spună, că nu-i permis 
a învinui cine-va pe Maghiari de 
panmaghiarism când ei în tot și în 
tote vor să scotă la ivâlă caracterul 
maghiar al statului.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cântece.
I.

X>is’am vântului asâră:
— „Du-te vântule holtei,

Du-te spune-i dragei mele
Că ’ml-e doi- de ochii ei....“ •

Vântul a pornit îndată....
— Tâtă noptea n’am dormit...

Stelele rîdeau de mine,
Luna mă credea smintit.

Vântul a venit la Jiuă
Și ’ml a spus în graiu-i sfânt:

— „Pe iubita ta, străine,
N’am găsit’o pe pământ...."

II.

Dorme firea legănată
Intr’al npții braț molatec...

Numai sufletu-ml colindă, 
Suflet trist și singuratec.

Se răsfață lumea ’n vise
Fără grije și durere....

Numai sufietu-mi colindă, 
Suflet fără mângăere.

Trist prin vremi își tae drumul
Spre-un castel dintr’o poveste... 

•— O, surîde-i castelană,
C’o se-țl moră sub ferește!!...

III.

Un cântec scump mi-a mai rămas 
Tovarăș credincios pe cale,

Ce mândru-i versul lui dintâifi 
Și cât de trist e mai la vale.

încep să-l cânt în zori de cjb
Dâr mi-se ’ntunecă.., mă dore...

Și i-ar îl iau dela ’nceput
Căi dulce la început... e sore...

E cântul dragostei dintâifi 
Mai limpede ca răsăritul...

I! tot încep și er 1’ încep
Și n’am curaj să-i cânt sfârșitul.

Veturio.

Fără noroc la carne de gâscă, 
r — Szxdvă. —

o . . .
Singur eu nu sciu: i-s’au dat prea mulțl 

ochi de icănă și apă de pe cap de mîț orb ... 
seu firea l’a osândit să fie așa necălit? 
Destul, că era un lasă-me-lasu-te, vino pi ă 
mâncu-te, așa, că vedea, der nu-șl putea cre
de ochilor. OrI-ce făcea în minutul ăsta, 
în celalalt i-se părea c’a visat. Eu îl judec 
a fi fost îmburdat cu leagănul, și atunci 
’i s’a turtit molele capului; afară de aceea: 
pote, că și mumă-sa i-a tors pe limbă.... Ea 
era un drac înpelițat : de ochi ca musca...., 
de limbă — sabie, când se mânia ; âr când 
era la bunele, n’o întrecea mama vulpilor; 
mai era și înțelâptă, că între șerpi sâ fi 
căutat mult, ca să-i afli păreche.

Par’că era făcătură pe casa aceea, că 
din mulțil pui de găină, ce cresceau pe 
lângă casă, abia a 4ecea parte îi putea 
scăpa din ghiarele uliului..... , er vulpea....
s’o bată ce-a bate-o, te gândeai, că și ei 
îi mai plăcea anumit carnea de gâscă, că 
nu le lăsa nici o gâscă barem, că atâta 
nu-i mult; din astă pricină, vă spun, el 
nici de 3—4 ani nu avuse parte ’n gâsce,

nici cât e o labă; deci nu-i mirare, că odată, 
lovindu-1 dorul, și-a cumpărat o gâscă grasă 
și a dus’o la nevastă acasă :

— Măi, muiere, âc’am cumpărat gâscă 
asta: tu să mi-o faci — și fiartă și friptă, 
fiind-că mâne merg la cosă și scii, că 
cdsa-i lucru greu, apoi.....

— Bine, bărbățele!
A doua di, pă me4ă-di, gâscă era 

gata; dâr cu ajutorul unui bun vecin... 
ea mâna o parte din gâscă în baltă..... și
înota lin în valuri de vin.... rămânând as
cunsă cealaltă parte pe mai departe, pote 
pe însărate, sen pe mâne la amâdl, cu pas- 
port pentru calea de adl. 8ă nu diet-ți 
cumva, c’a fost- rea de inimă! că și pentru 
cosaș pregătise ceva mai bunișor; clisă 
friptă, în ouă învelită, și i-a dus’o și i-a 
pus’o înainte, pe iarbă verde, în recorea 
umbrei unui pădureț des-des, unde osteni
tului de-un drag îi pote veni poftă s’o dee 
pe dungă.... Scia ea cum e bine....

— Dapoi unde-i gâscă, măi muere?
— Ce gâscă, bărbate ?!
— Gâscă care am cumpărat’o ieri și 

ți-am dat’o ca să mi-o.....
— En’taci, omule, nu visa! Pesemne,
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In ședința dela 27 1. c., înainte 
de desbaterea generală, a luat cu
vântul și miniatru-președinte Colo- 
man Szell.

Partea mai importantă din dia-1 
cursul ministrului - președinte este 
aceea, în care a răspuns vorbito
rilor din sinul naționalităților. Szell a 
atins cestiunea naționalităților în primul 
rend când cțise, că nu sprijinesce 
dorința acelor vorbitori din oposiție, 
cari cer introducerea votului univer
sal, iîind-că consideră țera ca „stat 
național maghiar" și prin introdu
cerea votului universal nu vre s’o 
espună nesiguranței împreunată cu 
acestă reforma.

Declară, că din parte-i nu re- 
ctmdsce in cadrul statului ungar o 
cestiune a naționalităților, nici nu vre 
se discute o astfel de cestiune, care, 
după el, nu esistă. „Ideia de stat 
maghiar" este aceea, că în acestă 
țera trăesce „o națiune unitară, po- 
liticesce unitară" și nu pbte statul 
ungar se renunțe în nici o direc
țiune la caracterul seu maghiar. Nu vre 
Szell, ca cine-va s§ fie nedreptățit și 
asuprit, vre înse sS-i atragă pe toți 
aici prin scopurile cele mari ale 
„statului maghiar". In puterea tre
cutului istoric milenar, supremația în 
statul acesta este a elementului ma
ghiar. Tonul, în care au vorbit de
putății slovaci și șerbul Pavlovicinu 
este cel potrivit. Aici (în dietă) se-șl 
spună toți ce-i dore, er nu la T. S. 
Martin, Praga, Sibiiu, seu Bucurescl. 
Pavlovici numai bucurându-se de 
inmunitate a putut se cjică, că legea 
dela 1868 s’a adus pewirw naționali
tăți fără de naționalități. însemnă a 
denega suveranitatea statului când 
cine-va cțice: resolvațl mai întâiti 
cestiunea naționalităților, și apoi vom 
vorbi despre patriotism. Numai un 
fel de patriotism esistă în Ungaria, 
patriotismul, care ?e alipesce din totă 
inima la statul național maghiar, poli- 
ticesce unitar. Szell nu vre se fie ti
ran, țera acesta trebue se facă o 
politică de atracțiune, se nu asu- 
prescă și maghiariseze, ci se asi
mileze.

D-l Szell, c’o vorbă așa-der, 
șterge cestiunea naționalităților și 
fiice, că despre o astfel de cestiune 
nu trebue se se vorbescă în Unga
ria. Chiar una din foile kossuthiste 
îl combate și fiice, că de-ar declara 
Szell de o miie de ori, că nu esistă 
o cestiune a naționalităților, ea to
tuși esistă.

*

Septemâna acesta de-arendul Con
gresul catolic unguresc pentru autono
mie, a desbătut asupra paragrafilor

proiectului comisiunei de 27. Intre 
altele a desbătut și §§-i 11 și 12,
cari, conform unei decisiunl de mai 
înainte, s’au lăsat mai la urmă. Acești 

J §§-i tracteză despre administrarea 
fondurilor și fundațiunilor catolice și 
despre școlele catolice. Ei au fost 
primiți cu modificările propuse de 
episcop!, în sensul cărora episcopii 
nu coudiționeză înființarea autono
miei de administrarea fondurilor prin 
autonomie; esprimă înse speranța, 
că administrarea lor se va face din 
punct de vedere catolic, fircsce că 
de cătră stat. Scalele medii le cere 
autonomia pentru sine. — In ședința 
dela 27 1. c. s’a ajuns pănă la des
baterea paragrafului 184.

*

In „J.leichsra,ihu-ul austriac se face 
tocmai acum desbaterea budgetului. 
La discusiune a luat parte și minis- 
tru-președinte Koerber, care în șe
dința dela 25 Februarie s’a pronun
țat asupra situațiunei. El a vorbit 
despre cestiunea parlamentară, des
pre pactul cu Ungaria și despre ne
înțelegerile naționale. Cu privire la 
parlament a fiis, că certele dintre di
feritele partide nu pot se aibă ca 
urmare decât nimicirea statului. Des
pre pact fiise, că basele, pe cari s’au 
clădit raporturile dintre cele done 
părți ale monarchiei nu-i permis se 
fie sguduite. Ceea-ce e a Austriei 
trebue se fie scutit și apărat, tot ase
menea și ceea-ce este a Ungariei,— 
pentru-ca Austria și Ungnria se nu 
se înstreineze una de cătră alta. A 
apelat Koerber la deputați, ca se 
curme certele naționale. Statul, fiise 
el. pentru fie-care are o dreptate 
egală și dreptatea este stânca de 
care se va frânge ori-ce nedreptate.

Desbaterea urmeză. Șefii de par
tide s’au învoit cu președintele par
lamentului, ca la desbaterea gene
rală a budgetului să participe 300 
de vorbitori', fără de a pute ciheva 
se propună închiderea discusiunei.

*

Septemâna acesta principele Iden
tic al Cer maniei a fost la Newyork 
în Americă, ca se fie de față la bo
tezul și lansarea în apă a unui va
por, pe care împăratul Germaniei 
l’a comandat se-1 facă într’o fabrică 
din Newyork. Principele Henric a 
fost primit cu mari ovațium de că
tră poporul american. Președintele 
Statelor Unite Roosevelt, a dat ser
bări în onorea principelui, er bote
zul vaporului l’a. făcut însăși fiica i 
președintelui, d-șora Alice Roosevelt 
cu următorele cuvinte: „In numele 
împăratului german te botez pe nu-

mele „Meteor", spargend în acel mo
ment o sticlă de șampanie și tăind 
cu o secure de argint otgonul, cu 
care vaporul era legat de mal. Ame
ricanii, este sciut, că nu au principi 
și dinastii ereditare, ca Europenii. 
Ei sunt forte democrați. Principele 
Henric înse este om forte popular, 
s’a amestecat între public și a dat 
mâna cu mai mulțl, ceea-ce a plăcut 
forte mult Americanilor. Se crede, 
că visita acesta se aibă ca urmare 
și ceva înțelegeri favorabile, decă nu 
politice, cel puțin economice între 
Germania și Statele-Unite.

SOIRILE D1LE1.
— 16 Februarie, v.

Recrutarea în Brașov. Dela primă
ria orașului primim următdrea informați- 
une: In anul acesta recrutarea principală, 
la care au a-se presenta junii din cele 
trei clase de etate 1881, 1880 și 1879 con- 
chiemațî în comuna orășenescă a Brașo
vului pe anul 1902, se va face în localul 
otelului „Orient*  (Nr. 1) din Brașovul-ve- 
chiiî în dilele de 3, 4 si 5 Martie st. n. 
a. c. în următdrea ordine: In 3 Martie 
1902 la 8 (5re înainte de araiedl începe 
asentarea recruților clasa I-a, născuțl în 
anul 1881. — In 4 Martie 1902 la 8 <5re 
înainte de ainiadi se va face visitarea cor
porală a junilor din aii și a III ci., născuțl în 
anii 1880 și 1879, după sorți. —In 5Mar- 
tie 1902 la 8 ore a. in. au a se presenta 
cei streini, pentru cari s’au înaintat listele 
de presentare la oficiul din Brașov, din 
partea deregătoriei comunei lor natale.

Nou protopop în Miercurea. Alal- 
taerl s’a făcut alegerea de protopop pen
tru tractul Miercurei. Ales a fost cu una
nimitate d-l profesor seminarial din Sibiiu 
Dr. George Proca, fiiul d-lui înv. pens, 
și proprietar G. Proca din Reșnov.

Rănirile cu arma. Mannlicher. Me
dicii de prin spitalele din Triest au făcut 
interesante observațiunî cu ocasiunea tul
burărilor din septemâna trecută relativ la 
rănirile, ce s’au făcut cu glonțele din pușca 
Mannlicher. Proiectilele au pătruns în linie 
dreptă atât prin părțile vertose cât, și prin 
cele moi ale corpului, făcând un canal de 
linie oblă. La cele mai multe răniri, pro
iectilele au luat cu sine și sdrențe de hai
ne îu rană, din care pricină s’au produs 
cangrenisări și otrăviri de sânge. Opera
țiunile au fost forte durerose, de ore-ce 
carnea cangrenisată a trebuit să fie tăiată.

în favorul bisericei române din 
Budapesta corul acestei biseiicl va da 
un Concert împreunat cu dans, Duminecă, 
24 Februarie (9 Martie) 1902, în sala Ho
telului Royal sub patronagiul Ilustrităților 
Lor, Domnilor George Ioanovici de Dulău

și Valea-Mare, secretar de stat în pensiu
ne, etc., și Dr. Josif Gali, membru în casa 
magnaților, etc., cu binevoitorul concurs 
al D-șorei Clotilda Oltean, absolventă a 
academiei de rausică din B-peșta al d-lui Ju- 
liu cav. de Pușcariu, student octavan, și al 
copilașului artist Ernestin Lengyel de Ba- 
gota. începutul precis la 8 6re sera. Pre
țul intrării: de personă 3 cor., de familie 
8 cor, Suprasolvirile generose se primesc 
cu mulțumită și se vor cuita prin diare. 
Oferte benevole sunt a se trimite la oficiul 
parochial (Hollo-u. 8).

Omor. George Ardelean din Sacial 
(Hunedora) era dator la cârciumarul Mo- 
riț Handler cu o sumă dre-care, pe care 
nu o putea plăti. Peste câte-va dile jidanul 
era să-i vândă moșia lui Ardeleana la lici
tație. Ardeieanu, în desperarea sa, a luat 
o pușcă și l’a împușcat pe Moriț.—Acum 
i-se va vinde nenorocitului și moșia și va 
înfunda și el temnița, er femeia și copiii 
vor lua traista în gât. Vedi ce face be- 
utura.

Cununii. D-l Dr. Teodor Sbarcea și 
d-șdra Ella Schnell își vor celebra cunu
nia religiosă Sâmbătă 8 Martie st. n. în 
biserica evang. luth, din Brașov-Oetate. 
— D-l Nicolae Loga și d-șdra Elena Ghi- 
ghiniță se vor cununa în 17 Februarie v. 
în biserica sf. Nicolae din jPrund. — D-l 
Victor iȘincan și d-șdra Paraschiva Popo- 
vici se vor cununa Duminecă 17 Febr. st. 
v. în biserica Sf. Adormiri din Brașovu- 
vechiu. — D-l Vasile Ogea și d-șdra Pa
raschiva Jianu se vor cununa Duminecă 
17 Febr. st. v. în biserica Sf. Adormiri 
din Brașovul-vechiu.

Miss Stone a sosit în Salonic și de 
aici va merge la Constantinopol. Ea e în
soțită de Gazquilo, dragomanul ambasadei 
americane din Constantinopol, și de șeful 
institutului de misiune american.

Boia lui Tolstoi. Tolstoi suferia de 
malaria, mai târdiu se asocia pneumonia 
și doctorii au mai constatat simptomele 
unui cancer de pept. Acestă din urmă 
bolă îi pricinuia pacientului dureri vehe
mente, cari se calmau numai prin injecții 
de morfină. Pănă în ultimele dile Tolstoi 
îșl suferia durerile în liniște stoică, nici un 
gemet n’a eșit de pe buzele lui. Trata
mentul lui este îngreuiat prin faptul, că 
el refusă ori-ce mâncare, afară de cele 
vegetariane.

Cai unguresc; pentru Afi'ica-de- 
Sild. Din Fiume se serie cu data de 25 
Februarie : Adl a plecat din portul nostru 
vaporul engles „Montagle" cu 750 de cai 
uugurescl spre Africa-de-Sud. Acesta este 
al cinclclecilea vapor, care transportăză pe 
socotelă englesă cai în Africa-de-sud. Nu
mărul total al cailor îmbarcați la Fiume 
este de 38.364. Actualmente ancoreză aici 
vaporele englese „Hypnthia" și „Maplemo- 

l ore", cari așteptă nouă transporturi.

tu ai venit aici să dormi și să visezi gâsce, 
nu să cosescl I

— Mie-mi pare....
— îți pare numai. Pote că te-a lovit 

dorul de carne de gâscă și tu ai visat’o 
clocotind în olă.

— 0 fi! —Las’, că mâne cumpăr una, 
apoi...

— Decă-i cumpfii'a-o, ai s’o mâncl.
A dou di el pleca cătră piaț și pe 

când târguia o gâscă, jumătatea din cea 
de ieri plecă și ea după cealaltă să se 
scalde ’n baltă.... să se înbine, cum le place 
la vecini și la vecine, cari trăesc bine.... 
Pe când și asta jumătăcioră unsă era bine 
ascunsă...., etă că și al nost’.... sosi acasă 
cu alta întregă, cât abia o vedea de dragă, 
și gândind, cum o să-și ștergă buzele în 
urma ei, ștergea mereu apa, ce-i isvorea 
din gură de dor și lăcomie:

— Acum doră o să mâne o bună bu- 
cătură, măi mueruță, cât.... Hei, sirâcă 
gură sâcă!

— Der eu, bărbate, nu?
— No, că doră. ..
— Și cine încă ? ....
— Mâncă, mancă!

— Așa și vreu, cum sciu eu, bărbățele.
— Of. .! Ce rău, că adl e MereurI, 

mâne am să merg la lemne în pădure de
parte, apoi er vine Vinerea....!

— Ei, lasă, că nu se gată lumea adl, 
ai vreți e Sâmbătă și Duminecă.

— Ba, pe mâne seră, pe când vin 
dela pădure, să-mi gătescl barem sângele' 
și ficatul. Audi?

— Bine, bine.
Nu cumva să credeți, că astă gâscă 

s’a împărtășit mai de bună sorte? Ferit-ai 
domne! Și asta a sburat pe urma ceilalte 
și tutu-mutii nici de aci n’a avut parte, ci 
în loc de ficat, îl așteptă pe masă un blid 
cu mămăligă cu brânză si altul cu lapte, 
fiind-că și acjl a lucrat din greu....

— Dapoi n’ai pregătit gâscă, muere ?
— Co gâscă, omu lui Dumnedeu ?!
— Ce gâscă, ce gâscă! — gâscă care 

am cumpărat’o ieri în Beliu și....
— Pentru Dumnezeu, bărbate! că tu 

mă omori și mă mâncl cu tot capul! Eu 
nu sciu: visezi într’una, său ești nebun? 
îs gata să-mi prind capul și să fug de groza 
ta în lumea amară!

— Scie dracu dară ! Lasă drăguță, nu 
te supăra, că....

— Și cum nu rn’oi supăra! Tu cu vi
surile tale îmi negresei dilele. Cumpărați 
odată o gâscă și....

— Las, că peloc merg la vecina, că 
ea are o gâscă de vîndut și o cumpăr.

Nici una, nici alta: omul nost’ se duse 
și, cumpărând gâscă, chemă cu sine și pe | 
vei ina, ca să i-o plătescă.

— Etă, muere, gâscă!
— Bine, bărbate, acuma ved, că nu-i 

vis.
— Gâscă-i, muere?
— Mai sciu eu: gâseă-i ori gânsac!
— Fie ce-o fi, bine că-i. Dela tine 

am cumi ărat’o, măi veciuă?
— Dela mine, vecine.
— Acuma doră, muere, mi-o gă- 

tesce: și fiartă și friptă, ca să dau la astă 
gură bucătură după bucătură, cât să s'a- 
jungă una pe alta, tot noduri cât pumnul. 
Adl n’am nici un lucru, îți pot ajuta la 
ciupelit.

Când gâscă era apropo gătită, după 
cum de mult era dorită, ca trefiit din somn 
și din vis, omul nost dise:

— Scil ce gândii eu, muere?
— Ce?
— Nănașu nost de multe-ori ne-a 

omenit la casa lui, noi însă pe el nicl-odată ; 
hai să-l chemăm să-l omenim.

— Numai din gură nu-mi o luașl. Vo
iam eu să-ți spun asta, der am așteptat să 
văd aduceți-ai tu aminte de așa ceva? 
Numai că omenia să fie deplin...

— Da, da, să aduc și puțin vin.
— Om cu minte văd că ești tu. Der 

să nu spui nănașului!
Nimic mai mult: Omul nost luâ olul 

la mână și hai la birt. Fiind calea, pe 
lângă nănașu-său, îl striga afară și-i spuse, 
că fina îl poftesce păn’ acolo, der pe loc, 
că nu scie ce are a-i spune; der să nu facă 
să nu mergă. Pănă una-altă, fina ascunse 
și zama și carnea să n’o vadă nănașul. 
Când întră nănașul și întrebă, că: ce trâbă 
așa mare are cu el? fina ’1 întimpinâ, ți
nând în mână o cute:

— Să scil ce-i, Dumnedeu, nănașule, 
ieși, du-te, că nebunul ăsta îmi spuse, că 
vrea să-ți vîre cutea asta pe grumaz !

Nu i-a trebuit nănașului altă gonă, și 
hai! cât îl țineau pici orele ; der nu pe uliță,
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Un rămășag fatal. In orașul Me- 
cheln (Belgia) a murit dilele acestea un 
om, devenind victima sportului nebun de 
a-se rămăși. El a câștigat deja multe ră
mășaguri', prindendu-se, că va consuma cu- I 
tare seu cutare cantitate de mâncări. Doi 
epurl de casă și un cap de vitei le înghi
ți*  cu ușurință. Altă-dată a mâncat 11 me
tri de cârnațl, fără cea mai mică dificul
tate. Ultimul rămășag a fost, că s’a prins, 
că va mânca 70 de ouă ferte. La al 69-lea 
s’a oprit și n’a putut isprăvi rămășagul. In- 
drăsnela lui l’a costat vieța.

Tntenipinare. Sub titlul „Lucruri sla
be11 am publicat într’un număr trecut de 
Duminecă o notițăfiscălită de „un călător" 
în care se aduceau nisce învinuiri părin
telui I. Popită din Comăna-inferidră. D-l 
preot Popița ne trimite o întâmpinare în 
care dice, că celea ce s’au afirmat despre 
d-sa nu sunt adevărate, și anume: la ale
gerea de comitet comunal densul n’a do
minat situatiunea; toți cei aleși în comi
tetul comunal — dice — sunt draeni îm- 
păcațî cu bunele moravuri; causa pentru 
care a fost în cancelarie în diua de’bobotăză 
a fost notariul, care „e cu totul neapt de 
oficiu"; pretorele a pretins ca notarul se 
mergă Ia cancelarie, ca să predea actele, 
ceea-cenu s’a putut întâmpla; nu-i adevărat 
— dice mai departe—că ar fi împiedecat 
pe învățătorul N. Lancea a da „sucurs 
înv. L. Pop la aranjarea petrecerei tea
trale", din contră i-s’a oferit sala cerută, 
der n’a mai dat petrecerea.

Concert în favorul familiilor lup
tătorilor Buri. Ni-se comunică următd- 
rele: Duminecă în 16 Martie st. n. 1902 
se va da în casa de concerte din Brașov 
un mare concert în favorul văduvelor și 
orfanilor vitejilor luptători Buri. La acest 
concert vor da concursul lor Reuniunea 
de cântări săsescă brașovenă (Mănnerge- 
sang-verein), Reuniunea de cântări română, 
Reuniunea ungurăscă „Dalarda", „Deut- 
scher Liederkranztt, Corul bărbătesc dela 
Bartolomeiu și musica orășenescă. Asupra 
acestui estra-ordinar concert cu scop în 
adevăratul sens al cuvântului umanitar, 
se atrage atențiunea onor, public brașo
vean. Prețurile: Balcon 3 cor., Fotoliu 2 
cor., I parchet 1 cor. 50 b., II parchet 1 
cor. Prenotări la bilete se pot face la li
brăria W. Hiemesch.

Pășune la munte pentru rassa Pinz- 
gau.,^Administrația reuniunei săsesc! tran
silvane de agricultură din Sibiiu a luat în 
arendă de la universitatea săsescă o pă
șune Ia munte în mărime de 500 jugere 
pentru vitele de rassa Pinzgau. Taxă de 
pășune e pentru vitele sub 2 anî 12 cortine, 
în care taxă sunt socotite și nisce favo
ruri, ca visitarea prin veterinar, asigurarea 
contra bălelor și accidentelor, sarea și 
varul de nutreț etc.

ci prin grădină, peste gard. Abia întrase 
nănașul în grădină, când etă și omul nost 
cu olul plin de vin întră în casă, unde pe 
masă îl aștepta un blid cu zamă de gâscă, 
în carea, în loc de carne, fina pusese o cute.

— N’a venit nănașul, muere?
— Ba venit și s’a și dus. de n’ar fi 

venit!
— Cum așa?!
— Caută ce cinste ne făcu: Pusei pe 

masă blidul cu zaica și carnea...
— Apoi!...
— Din zamă culesă totă carnea, o 

mânca și aducend cu sine o cute, ătă.... o 
puse în zamă; și ce-i mai mult: carnea cea 
friptă o luă și o duse cu blid cu tot; dăr 
se duse, de gândeai, că-1 alungă toți dracii 
iadului, fugind prin grădină.

— Nici în strachină n’a rămas barem 
unsorea?

— Totă-i în blid, cu carnea.
Și cum finu uitase că-i cutea la el în 

mână, alerga în urma nănașului, cu mâna 
și cutea ridicată, făcend semn, striga în- 
tr’Ana: — Nănașule, nănașule ! Așteptă-mă, 
sta:, să înting barem odată, să sciu ce gust 
are carne*  friptă de gâscă!

Concertul militar. In favorul între
ținerii mormintelor celor căduțî în anul 
1866 în Bohemia, cu cari a luptat împre
ună și Regimentul nostru de aici, Musica 
Regimentului Nr. 50 va da un concert 
Dum.în 9Martie l. c. în [sala Bedouie la 
mese aranjate. Programul va fi din cele 
mai alese și va fi publicat peste câte-va 
dile. începutul la 8 ore sera. Prețul de 
intrare 1 cor. Bilete, să vend la Restau
rantul Gabel și în diua concertului la 
cassă. Se pot lua și bilete de balcon.

O iconă culturala din Rusia. Diarele 
rusesc! raporteză un cas original despre o 
condamnare pentru vătămarea bunelor mo
ravuri. Țerancei Matrena Krupkowa din 
comuna Sieniawa lângă Charcov, îi scose
seră omenii vestea, că-i vrăjitore și că are 
o c<5dă de vacă. Țăranca s’a supărat foc 
din pricina acestei faime și ca să arate 
contrarul, a venit într’o di la primărie, 
când era adunat consiliul comunal, și în 
plină ședință a dovedit, că n’are cddă de 
vacă. Țăranca a fost dată în judecată 
pentru vătămarea bunelor moravuri și ju
decătoria din Charkow a condamnat-o la 
trei săptămâni închisore. ’

0 artistă japonesă. Renumita ac
triță japonesă, Sada Yacco se află actuaL 
mente în Budapesta, unde dă representații 
în teatrul Urania cu trupa sa compusă din 
30 membri. Afluența este mare. Artista a 
comunicat unui diarist din Miinchen urmă- 
torele date biografi’ce: „Sunt născută în 
Tokio. Când eram de 6 ani am învățat a 
dansa. In etatea de 13 ani ml-am perdut pă
rinții și eram nevoită a îmbrățișa cariera de 
gheișa (dansatore). In curend întreg orașul 
Tokio vorbia de mine, — însă dansul nu-mi 
procura nici o mulțumire. Nu eram mulțu
mită cu mine însu-mi, cu tote că eram gheișa 
cea mai renumită a Japoniei. Atunci făcui 
cunoștință cu Kawakami. II vădui jucând, 
îi admirai arta mișcătore și rugai pe ma
rele tragedian să mă ia în școla lui și să 
facă din mine tragediană. Acesta împlini 
rugămintea micei gheișe. In Japonia tote 
rolurile de femeie erau interpretate de băr
bați. La 1896 se întemplâ, că la teatrul lui 
Kawakami se îmbolnăvi subit representan- 
tul unui rol de femeie. Nu era nimeni, care 
să-l suplinăscă, și atunci am primit eu acest 
rol, care a fost jucat pentru prima oră de 
o femeie. Succesul a fost enorm. Din acestă 
<ji datăză — dăcă ml-e permis să c]ic așa 
— renumele meu. Eu aparțin, ca și Duse 
școlei realistice, îmi interpretez rolurile cum 
se găsesc în viăța reală. Kawakami este 
învățătorul și maestrul meu — și — ea 
zîmbia fericită — bărbatul meu.

Masica orășenescă. va da Duminecă 
în 2 Martie un concert sub conducerea 
capelmaistrului D-l Max Krause cu un 
program variat, în care și composiția ro- 
rnânescă a lui Ventura „Doi ochi" cân
tată pe Flîilgelhorn de d-l Krofta. (La 
dorință). începutul la drele 8. Intrarea 
60 bani.

Privind nănașul îndărăt și vădend pe 
finul cu cutea în mână ridicată, părea că-șl 
ia aripi, și credend, că da: finul într’ade- 
văr vrea să-i vîre pe grumacjl cutea, alerga 
tot mai tare, er când se credit asigurat.... 
dise: — Mulțam de omenie, finule! în veci 
nu te maizcunosc!

Când finul se rentorse, intrând în casă 
cjise mueril sale:

— Ei, să fie al dracului, nănașul, că 
încă el se face de cătră pădure!

— Așa-i, decă-i bogat, și noi săraci!
— Dapoi că fără el am trăit eu și-oi 

mai trăi! Decă el nu mă cunosce, nici eu 
nu-1 mai cunosc!

— Nici să nu stai de vorbă cu el. 
Auc|I? Decă-i atâta omenia lui, fie sănătos!

— Văd, muere, că n’am noroc la 
carne de gâscă!

— Mâncă barem un pic de z*mă.
— De < arne m-a fost mie, nu de 

zamă, că zamă este destulă în fântână și, 
decă mă săturam de carne, îi puteam 
adauge zamă pănă să înote în ea.

— Ce să-i faci, dăcă nu-i minte... 
noroc eram să cjic.

G. Bodnariu.

«Timișiana».
In săptămâna viitore institutul de cre

dit și economii „Timișiana" îșT va ține 
adunarea sa generală în Timișora.

Lăsăm se urmeze în estras puctele 
de căpetenie din ,

Raportul direcțiunei despre gestiu
nea anului 1901.

Etă ce dice raportul în introducere: 
„Din punct de vedere economic-finan- 

țial anul espirat 1901, deși capitalele bă
nești au fost cevaș! mai liquide și etalo
nul mai redus ca în anul premergător, to
tuși a fost un an bogat în amărăciune, 
necas și grije.

„In deosebi institutul nostru a avut 
grele lupte în operațiunile sale, mai ales 
din causa recoltei nu numai slabe, der rele 
în jurul Timișorii, apoi și din causa con
curenței mari.

„Din aceste motive s’au sporit de-o 
parte restanțele, de altă parte am scădut 
în ramurile împrumuturilor hipotecare. Noi 
nu putem acorda pe realități împrumuturi 
esagerate, pănă când o parte mică din 
clientelă, aflându-se în lipsă mare, a cău
tat și convertit la alte institute împrumu
turi mai mari ca cele ce le putem vota noi.

„Cu tote astea capitalele asigurate 
pe hipotecă și efectele proprii ale institu
tului nostru, representă o valore mai mult 
ca duplă a capitalului de fondare și a fon
durilor de reservă ale institutului nostru. 
Peste acestea institutul mai dispune de 
realități proprii. In efecte proprii am in
vestit în anul trecut C. 10.362.16.

„In anul 1901 am fost siliți a amor- 
tisa (descrie) o sumă de ‘,cor. 8804.01 do- 
vedindu-se neîncassaveră. Din suma amor- 
tisată partea mai mare derivă tot din afa
cerea cu T. Gampianu din Prigor, cu care 
prin aceste amortisări am terminat.

„Prin aceste amortisări însă starea 
fondului gen. de reservă pierdend din do- 
tațiunea sa de an 13555.92, totuși e mai 
mare ca în anul 1900, numai venitul net 
al anului este mai mic ca cel al anului 
antecedent, de vreme-ce afară de amorti- 
sarea mai sus pomenită, au mai contribuit 
la mișcorarea profitului net încă și spori
rea speselor în proporție cu cele din anul 
premergător, care sporire ni este în parte 
impusă de conclusul adun. gen. din 1896.

„Deși profitul net al acestui an e mai 
mic, totuși ajunge spre a satisface da- 
torințelor statutare și spre a dota resp. 
augmenta în măsură statutară fondurilor ins- 
titutului“.

In fine raportul arată, că sunt de rân
dul acesta a-se întregi două posturi în di
recțiune. ;

Mișcarea diferitelor ramuri de operațiuni în anul 
espirat 1901.

1. Escomptul. Starea la 31 Decemvrie 
1901 a fost de cor. 978.583’57, mai mult 
cu 25.351’17 față de anul premergător.

2. împrumuturile de cambii hipotecate- 
Starea la 31 Decemvrie 1901 a fost de
cor. 501.390-— mai puțin cu 24.677 față 
de anul premergător.

3. împrumuturile hipotecare. Starea, 
la 31 Decemvrie 1901 a fost de corone 
572.406’40, mai puțin cu 28.846’80 față de 
anul premergător.

4. împrumuturile pe efecte (Lombard). 
Starea la 31 Decemvrie 1901 a fost de 
cor. 8.388’— mai mult cu 2564 față de 
anul premergător.

5. Depunerile spre fructificare. Starea 
la 31 Decemvrie 1901 au fost depuneri în 
valore de cor. 1,171.115’45, mai mult cu 
83.404’90 față de anul premergător.

6. Reescomptul. Starea la 31 Dec. 
1901 a fost portofoliu cor. 296.626’— c’un 
minus de 88.869 față cu anul premer
gător.

’7. Mișcarea cassei. La 31 Decemvrie 
1900 starea cassei a fost cor. 51.857’80. In 
decursul anului 1901 au întrat corone 
5,062.033’82. Starea totală în 1901 cordne 
5,113.891’62. In decursul anului 1901 au 
eșit din cassă cor. 5,068.658’59. In cassă a 
rămas la 31 Decemvrie 1901 cor. 45.233.03.

8. Revirementul anului 1901 face 
cor. 17,539.134 28, mai mult cu 785.078’98 
față de anul precedent.

împărțirea venitului curat din gestiunea 
anului 1901.

Venitul curat (net) — face cordne 
51.535’90. Din acest venit se împarte: DD. 
acționari 5% după capitalul de fondare 
dividendăcor. 28.000. Rămâne cor. 23.535.90

Din venitul acesta de cor. 23.535.90 
se împart [porțiunile statutare: 15% fon
dului de reservă cor. 3.530.38. 8% tan
tiema membrilor din direcțiune — fără dir. 
execut. — cor. 1.882.88. 3% tantiema di

rectorului exec. cor. 706.08. 3% tantiema 
comitetului de suprav. cor. 706’08. 4% 
tantiema funcționarilor instit. cor. 941’44. 
Mai departe: 2l/2% supradividendă d-nilor 
acționari cor. 14.000’—. Fondul de pen
siune al func. cor. 1.0001—. Delegațiunei 
băncilor rom. l/2% „Rev. Econ." cor. 257’67 
și mai rămân cor. 511’38. Cătră acesta se 
adaugă venitul transpus din 1900 cordne 
300’—. Rămân cor. 811’37. Spre scopuri 
culturale, din care se distribue: 1. Alum- 
neului rom. conf. din loc cor. 200— 2. 
Despărțământului „Astrei“ din loc cordne 
200-— ș imai rămân cor. 411’37. din care 
se dă servitoriului o remunerație de 80 
cordne, eră restul de cor. 331’37 rămâne 
la disposiția dir. spre scopuri culturale- 
filantropice, cari se vor distribui în ședință 
plenară.

Programa ceremoniei de 
învestitură

a metropol tului de lași și a doi episcop!

Metropolitul de lași Iosif Naniescu, 
murind după o bolă îndelungată, marele 
colegiu electoral s’a întrunit în diua de 21 
Februarie spre a alege un urmaș în scau
nul metropolitan și în același timp și un 
episcop la scaunul din Huși, care este mai 
de mult vacant.

Marele colegiu este compus din mem
brii sfântului sinod și din toți deputății și 
senatorii. Președinte este metropolitul-pri- 
mat, asistat de doi episcop!, doi senatori și 
doi deputațl. Marele colegiu se întrunesce 
în sala camerei deputaților și înainte de 
adunare se face un serviciu divin la me- 
tropolie.

La marele colegiu dela 21 Februarie 
erau de față 14 episcopl și archierei, mem
brii ai sfântului sinod, apoi 89 senatori și 
128 deputațl. Au fost aleși aprope cu una
nimitate în scaunul metropolitan de Iași 
P. S. Sa episcopul Partenie al Dunării de 
jos (Galați), er în scaunul de Huși P. S. 
Sa Conon Arămescu-Donicl-Băcaoanul.

In diua de 24 Februarie, marele co
legiu a fost din nou convocat spre a alege 
un al treilea prelat la scaunul din Galati, 
devenit vacant prin trecerea titularului la 
Iași. A fost ales P. S. Sa Pimen-Georgescu- 
Pitesteanul.1

După alegere Regele a subscris de
cretul de întărire, er Joi, în 27 Februarie 
s’a făcut învestitura I. P. S. Sale, a noiloi’ 
prelațl, după un program anume, care s’a 
publicat înainte precum urmeză:

Joi, 14 Februarie st. v. curent la orele 
11 jum. diminăț*,  se vor afla la palatul re
gal (în sala de ceremonii):

înaltul cler;
D-nii miniștri; 
D-nii senatori; 
D-nii deputațl; 
înalta Curte de casație și justiție; 
înalta Curte de corupturi;
Rectorul și decanii universităței; 
Representanții Academiei române;
D-l primar al capitalei cu ajutdrele sale; 
D-nii prim-președinte, președinți și pro

curor general al Curței de apel;
D-nii prim-președinte și prin procuror 

al tribunalului Ilfov.
D-l secretar-general și d-l director al 

cultelor;
D-l general comandant al corpului II 

de armată, cu d-nii generali și colonell-șefl 
de corpuri, presențl în Capitală;

D-l prefect al județului Ilfov.
La orele 11, două trăsuri regale se 

vor afla în Curtea Sântei Metropolii, la 
disposițiunea înalt Prea Sânțiilor Lor Me- 
tropolitului Primat și Metropolitului Mol
dovei și a Prea Sânțiilor Lor Episcopilor 
Hușilor și a Dunărei-de jos, noi aleși.

La orele 11 și un sfert, cortegiul va 
porni dela S-ta Metropoliei în ordinea ur- 
mătore:

1) Prefectul poliției Capitalei;
2) Protoereii Capitalei;
3) Un pluton de cavalerie (roșiori);
4) Trăsura regală cu II. PP. SS. LL. 

Metropolit Primat și Metropolitul Moldovei 
și Sucevei ;

Trăsura regală cu PP. SS. LL. Epis
copii Hușilor și Dunărei-de-jos;

6) Un pluton de cavalerie (roșiori);
La dreapta și la stânga trăsurei re

gale cu înalt Prea Sânțiții Metropolițl se 
va ține câte un maior.

La intrarea înalt Prea Sânțiților Me
tropolis și Sânțiților Episcopl, în Curtea 
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Palatului regal, garda va esi presentând 
arma, și musica militară va intona „spre 
rugăciune14.

Pe peron, înalt Prea SânțițiI Metropo
lis și Prea*  Sânțițl EpiscopI, vor fi întâm
pinați de d-1 adjutant de serviciu, și în ca
pul scărei de onore de cătră d-1 Mareșal 
al Curței și adjutanți regali; de acolo vor 
fi conduși în salonul de primire, unde vor 
fi întâmpinați de d-1 Mare-Mareșal al Curței.

Anunțându-se sosirea Prea Sânțiților 
Prelați, M. S. Regele, însoțit de A. S. R. 
Principele Moștenitor, precedați de d-1 Ma
reșal al Curței și Adjutanții j'regall și ur
mați de d-1 Mare-Mareșal și d-1 General- 
Adjutant, fac intrarea în sala Tronului la 
orele 12.

După-ce Majestatea Sa se va sui pe 
tron, având în drept*  pe Alteța Sa Regală, 
d-1 ministru al cultelor cu d-1 măreșal al 
Curței și doi d-ni aajutanți regali, vor con
duce în sala de ceremonii, până in fața 
tronului, pe I. P. S. Sa Metrpolitul Mol
dovei și Sucevei, îmbrăcat în mantia arclii- 
epișcopală, precedat de protoereii Capitalei 
și urmat de archidiaconii Metropoliei cu to
iagul archipăstoresc. Acolo I. P. S. Sa Me- 
tropolitul-Primat luând toiagul archiepăs- 
toresc din mâna archidiaconului, îl remite 
M. 8. Regelui, apoi d-1 ministru al culte
lor dă citire diplomei, recomandând pe 
noul ales.

Majestatea Sa încredințeză toiagul ar
chipăstoresc înalt Prea Sfinției Sale Metro- 
politului Moldovei și Sucevei, care mul- 
țumesce.

Cu aceeași solemnitate vor fi intro
duși succesiv întâia P. S. S. Episcopul ales 
la eparchia Hușilor și apoi P. S. Sa Epis
copul ales la eparchia Dunărei-de-jos, îm- 
brăcațl în mantie și urmați de archidiaconii 
respectivi cu toiagurile episcopale. Toiagu- 
rile (episcopale) se vor remite M. S. Rege
lui de cătră I. P. S. S. Metropolitul Moldo
vei și Sucevei.

După-ce M. S. Regele și Alteța ^a 
Regală se vor retrage, înalt Prea Sânțiții 
Metropolițl și Prea Sânțiții EpiscopI vor fi 
recondușl la S-ta Metropolie cu același ce
remonial, care a presidat la sosirea la Pa
lat, cortegiul formându-se în modul ur
mător :

1) Prefectul poliției Capitalei;
2) Protoereii Capitalei;
3) Un pluton de cavalerie (roșiori);
4) Archiodiaconii, cari vor purta toia- 

iagurile înalt Prea Sluțitului Metropolit 
și Prea Sânțiților EpiscopI aleși în trăsuri 
regale;

5) Prea Sânțiții EpiscopI EparchioțI, 
în trăsuri regale (de Rîmnic, Argeș, Buzău 
și Roman);

6) Trăsura regală cu PP. SL LL. 
Episcopii Hușilor și Dunărei-de-jos ;

7) Trăsura regală cu II. Pr. S-’, LI.. 
Metropolitul Primat și Metropolitul Moldo
vei și Sucevei;

8) D-1 ministru al cultelor în trăsură 
regală ;

9) Un pluton de cavalerie (roșiori);
Atât la venire, cât și la întorcere tote 

clopotele bisericilor din Capitală vor suna.
La ușa bisericei s-tei Metropolii, Iualții 

Prelați (noi învestiți), vor fi primiți de că
tră Prea Sfințiți EpiscopI și Archierei și apoi 
se va urma rugăciunea obicinuită.

*

După serviciul religios cei presențl 
au trecut în apartamentele I. P. S. Sale 
Mitropolitului Primat, unde noii învestiți 
au primit felicitări și unde s’a servit șam
panie.

I. P. S. Sa Mitropolitul Primat, în 
numele clerului eparhiei S-tei Mitropolii, a 
indicat primul pahar, pentru noii învestiți.

I. P. S. Sa Mitropolitul Parthenie, în 
numele său și al celor l’alțl aleși, arată, că 
mulțumiri trebuiesc aduse întâi lui Dum- 
nedeu, apoi M. S. Regelui și I. P. S. Sale 
Mitropolitului Primat și închină pentru I. 
P. S. Sa Mitropolitul Primat.

I. P. S. Sa Mitropolitul Primat mul- 
țumesce și bea pentru Membrii S-tului Si
nod.

P. S. Episcopul Pimen Georgescu în
chină pentru membrii guvernului..

D. ministru Haret mulțumesce și toas- 
tâză pentru noii aleși și pentru toți mem
brii-S-tului Sinod.

P. S. Episcop Oonon Arămescu ridică 
un pahar pentru slujitorii altarului în ge
nere.

C o îi v o c a r e.
„Asocialiunea pentru sprijinirea în

vățăceilor și sodalilor români în Brașov,u 
își va ține adunarea sa generală anuală 
Duminecă în 3 (16) Martie a. c. în loca
lul ei (Strada orfanilor Nr. 4.) la 2 bre p. 
m. cu următorea:

Ordine ele di: 1. Deschiderea adunării 
prin presidiu; 2. Alegerea a doi membri 
verificatori; 3. Alegerea unei comisiunî 
pentru înscrierea de membrii noi; 4 Ra
portul general al comitetului despre acti
vitatea sa pe anul 1901; 5. Raportul asupra 
cassei; 6. Raportul comisiunei censurătore 
asupra cassei; 7. Votarea budgetului pe 
1902; 8. Propuneri de sine stătătore.

La acestă adunare sunt rugați a lua 
parte toți membri acestei asociațiuni, pre
cum și alți binevoitori și amici ai ei.

Din ședința comitetului „Asocia,țiuriei 
pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor 
români în Brașovu, ținută în Brașov, 21 
Februarie n. 1902.

loan Socaciu, I. Dariu,
președ nte. secretar.

Scrisore din Blașiu.
— 25 Faur n. 1902.

D-1 Szăsz Iozsef, care numai la finea 
anului trecut a fost ales cu mare majori
tate de voturi de vice-șpan al comitatu
lui Albei-inferidre, deja și-a început visi- 
tele sale prin diferitele părți ale comita
tului.

In 23 1. c. a fost în Blașiu, unde a 
sosit cu trenul accelerat la drele 9 dimi- 
neța și a stat pănă în altă di dimineța.

Tdtă (jiua a făcut visite pe la cano
nici, pe la membri congregaționali și pe 
la alți fruntași.

La 1 oră în ondrea vice-șpanului s’a 
dat un prând la Ex. Să D-1 Metropolit ; 
vre-o 40 persone au fost invitați, afară de 
canonici și asesori consistoriali, toți mem
bri congregațiunei aflători în Blașiu și mai 
mulți fruntași de aici. Serala otelul „Uni
vers14 s’a dat tot în onorea lui un ban
chet, la care au luat parte cam 60 per- 
sone. Membrii congregaționali români încă 
au luat parte în număr complăt.

Dintre toastele multe ridicate cu 
acest prilegiu, este de remarcat acela al 
vice-șpanului și al R-simului d-n Dr. Au
gustin Bunea, canonic metropolitan și pre
ședintele clubului român din acest co- 
mitat.

D-1 vice-șpan ni-a spus în vorbirea 
sa, că are de cuget a conduce afacerile 
comitatului acestuia astfel, încât acela să 
înflorescă în tdte privințele și toți locui
torii lui să fie îndestulițî, fără deosebire 
de limbă și confesiune. In special se va 
îngriji, ca administrația comunală să fie 
condusă astfel, încât să se înbunătățescă 
starea poporului; va sta în contact cu po
porul și-i va lecui tdte relele, ce i-s’ar 
face pe nedreptul.

D-1 Dr. A. Bunea în vorbirea sa lungă 
și avântată spune, că majoritatea acestui 
comitat o formezi Românii, carî totdeuna 
au purtat cu paciință greutățile comune, 
și au adus jertfe mari și nespuse atunci, 
când binele comun așa a pretins. In, le
gătură cu acestea escelentul nostru ora
tor îșî espune dorințele sale — toto'dâ’tă 
dorințele nostre ale tuturor Românilor.,din 
acest comitat, — care le legă de admi
nistrarea d-lui vice-șpan, care și pănă acum 
s’a dovedit totdeuna om just, prudent și 
energios. In fine îi doresce mulți anî, că- să 
potă conduce acest comitat, după cum 
pretind interesele tuturor locuitorilor.

Adunarea gen. a Jteuniunei fe
meilor din Blașiu. Tot în 23 a 1. c. s’a 
ținut adunarea generală a Reuniunei fe
meilor române din Blașiu sub presidiul 
d-nei Elena Nestor, vice-presidentă. Din 
raportul secretariul, presentat de d-1 Dr. 
Ambrosie Ghețian, prof. gimn. și secreta
rul Reuniunei (deja în al 6-lea an), se 
vede, că Reuniunea în scurtul timp al 
esistenței sale de 10 ani, a dat pentru 
Internatul de fetițe, pentru școla de fetițe 

și pentru diferite ajutore la fetițele dela 
școla din loc cu totul 5580 corone. Reu
niunea adî dispune de un capital de cor. 
9400 și are 133 membri.

Riporter.

Din Brad.
— 18 Februarie 1902.

Cu adevărată și nespusă bucurie su- 
fletâscă scriu acest raport despre produc- 
țiunea teatrală împreunată cu joc, dată la 
16 Febr. a. c. de harnicii și zeloșii noștri 
meseriași români din Brad, doritori și ei 
de’prosperare, și despre venitul destinat pen
tru înființarea rfondulu>. de ajutorare a învâ- 
țăcedo»' și sodalilor meseriași români d>n Brad. 

începutul a fost mai greu. Dăr înce
putul bun. are bun sfârșit.

Bravii meseriași români din Brad, con
vinși despre progresele, ce se fac pe tdte 
terenele, vătjând cu ochii și cetind și din 
diarele nostre naționale, că meseriașii ro
mâni din alte centre se mișcă și în unire, 
urmăr la umăr cu stăruință lucră pentru 
a-șl crea o sortemai bună, de a-șl asigura 
posiție demnă în societate și în noianul 
atâtor adversități, de a lupta cu succes atât 
în special pentru esistența proprie, cât și 
în general pentru mândria și binele nostru 
național, die, bravii noștri meseriași din 
Brad s’au decis și ei tie a urma esemplul 
meseriașilor din alte centre.

Astfel în diua de anul nou al nostru 
(1902) meseriașii noștri români din Brad, 
convocațl, fără rugare multă, s’au întrunit 
cu toții la o. adunare. Acesta fiind deschisă 
și arătat scopul ei, s’au încins discusiunl 
vrednice asupra modului cum, pe ce cale, 
s’ar pute mai cu efect învinge greutățile 
multe și mari, ce chlnic le întâmpină aprope 
din tdte punctele de vedere, atât în cele 
ale perfecționării fie-cărei meserii, cât și 
în cele materiale și sociale culturale.

Ca să se facă începutul, fiă cât de 
modest, au decis a-se presenta publicului 
cu o producțiune declamatorică-teatrală, al 
cărei venit curat să formeze basa uimi 
fond de ajutorare a i"vețăceilor și sodalilor 
români din Brad. Numai decât s’a consti
tuit și un comitet, în frunte cu subscrisul, 
și apoi s’au designat cei mai tineri dintre 
măeștril, cari să se pregătâscă cu predarea 
unor piese.

Următorii tineri măeștri; Alesaudru 
Sabo, croitor, Filip Tirica, măsar, Sabin 
Iuba, pantofar, Anton Filip teslar și loan 
Persia, sodal ferar, deși neinițiațl pe calea 
acâsta, totuși cu voie bună au primit să se 
producă înaintea publicului.

Dialogul de V. Alexandri „Moțul și 
Săcuiul44 l’au predat d-nil Filip Tirica și 
Anton Filip. Acest dialog predat forte na
tural a stors admirarea publicului, care a 
isbucnit în aplause frenetice.

Tot cu asemenea resultat s’a representat 
și .Musa delaBurdujenl44, o piesă pentru înce
pători nu preaușoră. Rolul „cuconei Caliopi 
Busuioc44 l’a interpretat fetița Sofia Indrieș, 
care a secerat multe aplause și lauda pu
blicului. Tot cu aceeași destentate s’au 
achitat de rolurile lor d-nil F. Tirica, ca 
nepotul lui Trohin, A. Filip, A. Sabo, ca 
Flaimuc, Turlupini etc. și Sabin Jula ca 
slugă la Caliopi. Hora pe bină a fost ju
cată cu mult gust de tinerii diletanțl și de 
câte-va fetițe frumușele, între cari au fost 
și fetițele d-lui Ilie Zerna,..Ronta și Faur. 
Aplausele nu mai sfîrșiau chiemând din 
nou pe diletanțl să se arete pe bină.

Cu „Mama Anghelușa", predată atât 
de natural și isteț de sodalul ferar loan 
Perșia, s’a terminat producțiunea spre de
plină mulțămire a nurnărosului public.

După acâsta în cea mai bună ordine 
s’a început jocul cu „Someșana44. Petrece
rea forte animată a durat pănă aprope în 
revărsatul zorilor, când publicul număros 
adunat, s’a depărtat pe deplin mulțămit și 
cu convingerea, că Românul, decă vre, pote.

Din celea sus pomenite orl-cine să 
pote convinge, că resultatul moral a fost 
pe deplin satisfăcător. Din cele următore 
vom vedâ, că nici resultatul material n’a 
rămas înapoia celui moral. Anume: Intra
tele au fost 222 c. 20 fii. Eșitele 95 c. 
54 fii. Venitul curat 126 c. 66 fii. depuși 

la banca „Crișana44 din Brad cu menirea 
amintită spre fructificare.

Cu ocasiunea acesta au contribuit cu 
obolul lor următorii dd. : Francisc Ulcin 
(Baia de Criș) și Francisc Mollnâr câte 2 
cor.; Alesandru Draia, înv. pen. 3 cor.; au 
suprasolvit: Ioan German 80 fii.; Petru Rim- 
baș, compt. 1 o. 60 b.; Aron Feier, George 
Bolea, George Jula câte 20 fii., Vasile Bo- 
neu 50 fii.; Grigore Borza, vegh. de băi 1 
cor. 60 b.; Pavel Pop. m. funar, Dr. P. Oprișa 
prof. Ioan Cutian comerc., I. Bârnă înv. câte 
40 fii.; Romul Coțioiu, comer, a contribuit 4 
cor., George Ometa, corner, și Ursa câte 
i coronă; P. Cioflica, croitor și A. Ciugu- 
dian, of. de bancă câte 1 cor. 20 fii., Bon- 
toș Simu, Dr. I. Radu, prof., Banciu T., 
Lendvay. L, Zerna, timar, Costea Nicolae, 
timar, C. Grădina, v.-not., I. Socaciu, sodal 
comerc. au suprasolvit câte 20 fii., Drd. T. 
Tisu 40 fii. și Toma Otiel m.-zidar au con
tribuit 2 corone.

In decursul pausei s’au ținut și toaste 
pentru prosperarea meseriașilor noștri, din
tre cari e de amintit acela al d-lui loan 
German, învățător din Brad. Cu cuvinte 
pline de căldură și afecțiune a salutat pe 
meseriași, îndemnându-i la muncă neîntre
ruptă și uniți în cugete și simțiri să pună 
umăr la umăr și luptând voinicesce vor în
vinge ușor greutățile, ce le întâmpină. După 
acest toast văcjend însuflețirea publicului, 
după esemplul d-lui V. Tordășian, m’am fo
losit de ocasiunea binevenită și am rugat 
pe onorațil ospețl să se pregătâscă fie-care 
cu câte 2 fii., să mi-i pună în pălărie, cu 
care am cutreerat tote odăile și sala de joc 
și am adunat suma de 6 corone. In fine 
am spus resultatul colectei și scopul: „în
ființarea unui fond de zestre pentru fetele 
harnice, cari vor fi religiose, morale și eco- 
nome bune, vor sci torce, țese etc. și să 
vor mărita după măeștri tot așa de buni44. 
Mare însufleț re a fost.

Atât âspețil, cât și cei-ce au binevoit 
a suprasolvi și contribui cu obolul d-lor la 
mărețul scop, binevoiescă, în numele mese
riașilor români din Brad, a primi cea mai 
căldurosă mulțămită și-i rog, ca și cu altă 
ocasiune să nu pregete a-se presenta și a 
contribui moralicesce și după putință și 
materialicesce la încuragiarea meseriașilor 
și la realisarea scorului.

Vasile Boneu.

Adunarea generală a „Corului 
vocal“ din Cuvesci.

Lângă Lipova, 5/18 Februarie 1902.

Conform §-lui 16 din Statute, Dumi
necă în 27 Ianuarie (9 Februarie) a. c. s’a 
ținut adunarea generală ordinară a Co
rului vocal rom. gr. or. din Cuvesci, cum 
urmâză :

După finirea S-tei Liturgii toți mem
brii și binevoitorii corului — la invitarea 
d-lui preot — se adună în școlă, aci mem
brii activi coriști îi întâmpină cu cântarea 
națională „Salutarea", după carea părintele 
capelan loan Suciu, din încredințarea ve
teranului paroch losif Iorgovicid, ocupând 
locul presidial, prin o vorbire acomodată 
declară adunarea generală de deschisă 
fiind întâmpinat cu cuvintele „să trăâscă44, 
la ce corul întonâză: „mulți ani44!

Conform programului urmeză în or
dine : a) Phmirea de membrii noi în nu
măr de 3 — ascultători — și stabilirea 
listei membrilor cu 28 membrii activi, 3 
ascultători, 16 fundatori, 6 ajutători, 9 
binefăcători și 5 onorari, de tot 67 membrii.

Se mai cetesc din partea oficialilor 
următorele raporte, b) Raport despre acti
vitatea corului ; c) Inventarul corului cu o 
avere de 1156 cor. 65 bani, în care ’sumă 
se cuprinde localul corului și hectograful 
făcute în anul 1901 ; d) Socotâla generală 
a fondului sooietății cu o avere în bani de 
264 cor. 67 bani; c) Preliminarul societății 
cu suma preliminată de 480 cor. 10 bani, 
f) Protocolul de evidință și g) Repartiția 
membrilor; — cari tote primesc aprobarea 
adunării generale, âr oficialilor li-se dă 
absolutoriul.

Urmând la ordinea dilei restaurarea 
comitetului, adunarea generală având de
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plină încredere și fiind mulțumită cu ac
tivitatea fostului .comitet — unanim îl 
realege.

La punctul „diverse propuneri" s’au 
luat la cunoscințK cu aprobare următorele 
■propuneri ale comitetului, și adecă:

1) Se dă mu'lțămită, atât protocolară, 
cât și publică Onoratei Administrațiunl a 
foiei „Gazeta Transilvaniei" din Brașov 
pentru trimiterea în mod gratuit a foiei 
sus numite, la adresa „Corului nostru vo
cal" pe anul 1901.

2) Se face obligators pentru fie-care 
•corist întrunirea la școlă în iote Dumine
cile și sărbătorile postului mare și a Cră
ciunului dela 2—4 ore d. m., precum și 
participarea la biserică în tote sărbătorile 
de peste an și în Duminecile de ernă, când 
și poporul cerceteză sfr. biserică mai re
gulat, spre a cânta răspunsurile la s-ta 
Liturgie.

3) In raportul anului viitor se vor 
ceti, în mod de biam, numele acelor co
riști, cari vor absenta mai mult din nepă
sare dela prelegeri și dela biserică când 
cântă corul.

4) In fine, la propunerea dirigentului, 
adunarea primesce, că: în lipsa de cărți la 
popor, esemplarele foilor societății în nu
măr complet câte pe un an. — de pănă 
aci și ' de aci înainte — să se împartă la 
membrii activi cu condițiunea, ca dânșii să 
le lege, să le păstreze și să se folosâscă 
■de ele.

Cu acestea finindu-se obiectele de 
pertractat, ședința se ridică, er cu autenti- 
carea protocolului se împuternicesc doi 
bărbați de încredere.

G. T.

Ei tevatură.
„Cartea de aur*  de Teodor V. Pă- 

cățian. Volumul I. Sibiiu „Tipografia" so
cietate pe acțiuni 1902. Prețul 10 corone 
România 12 lei.

•) Celelalte gazete rornânesci sunt rugate 
a lua notiță despre acest apel

Sub titlul de mai sus, o carte vo- 
lumindsă de aprope 800 pagini a eșit fi
lele acestea de sub tipar. Este primul vo
lum dintr’o operă importantă de 8 tomuri, 
cari vor cuprinde tote actele memorabile 
ale mișcării nostre politice, începând cu 
epoca tristă a aservirii bisericei rornânesci 
de cătră Calvini, apoi unirea cu biserica 
Romei și așa mai departe pănă în filele 
nostre. Acest prim volum cuprinde trei 
părți: I. înainte de redeșteptare, II. Anii 
redeșteptării (1848—49) și III. Sub absolu
tism (1850—1859). Zelosul cercetător al 
actelor trecutului nostru politic național, 
■d-1 T. V. Păcățian, într’o prefață suges
tivă ne arată motivele, cari l’au îndem
nat la scoterea acestei serii de volume, 
•din cari pe cel dintâiu îl avem înaintea 
nostră. „Cel ce se gândesce la viitorul 
nemului nostru —• dice d-1 Păcățian — 
trebue se se gândescă întâiu la trecutul 
nostru. Deosebi în politică cundscerea tre
cutului e o necesitate imperiosă. Pentru 
că timpul trece, omenii se schimbă, der 
întâmplările se pot repeți.... Cred că nu 
greșesc când afirm, că prea puțini dintre 
noi, ales din g&nerațiunea mai tîneră, cu
nosc trecutul nostru așa cum ar trebui 
se-1 cunoscă.... Dela mine e numai dorința 
■de a fi făcut prin adunarea într’un mă- 
nunchifi a mărețelor și impunătorelor lor 
(ale înaintașilor) fapte — ca. actualilor și 
mai ales viitorilor conducetori ai poporu
lui român din patria acesta, tinerimei ro
mâne, se i-se dee prin acest îndreptar po
litic o comoră bogată în mână, un isvor 
nesecat de însuflețire națională, de muncă 
și abnegațiune.... Pentru-că numai însufle- 
țindu-ne de frumosele lupte naționale din 
■trecut... ni-se pdte deștepta și imprima 
în inimă datorința de a merge și noi pe 
•aceeași cale, păstrând și apărând cu sfin
țenie aceea ce ne-a remas dela ei și ce 
datori suntem se lăsăm și noi urmașilor 
noștri, în întregime și neatacată : onorea 
națională".

într’o epocă de decadență generală, 
în care trăim, cartea d-lui Păcățianu a 
apărut tocmai la timp, spre învățătură 
unei părți din tinerimea nostră, care strigă, 
■că nu mai vre se caute îndărăt la ceea 

ce au făcut bătrânii. Din acestă carte pot 
învăța respectivii, cum au luptat înaintașii 
noștri și, deși luptele lor n’au fost întot- 
deuna încoronate de succes și de câștig, 
armele lor au fost tot-deuna curate și mâ
nuite pururea numai pentru onorea națio
nală.

Tot ceea ce dorim este, ca volumul 
I din „Cartea de aur“ să fie încuragiat și 
materialicesce de publicul nostru, ca prin 
acesta se-i să dea harnicului autor un im
bold și mai mare pentru continuarea ope
rei sale.

Au apărut: „ Viitorul, studiu politic" 
de Dr. Traian Vuia, retipărire din „Dra
pelul" Lugoș, 1902, editura diarului „Dra
pelul".

— „Ingrășarea câmpurilor* , sfa
turi pentru- săteanul plugar, date de Dr. 
N. O. Popovicl-Lupa, agronom, profesor Ia 
școla centrală de agricultură dela Herăs
trău. BucurescI, tipografia Guttenberg, 1901. 
Broșura acesta formeză cărticica a XXlI-a 
din Bibliioteca populară a administrațiuuei 
domeniului Coronei.

2Lpel.*)
Subscrisul în numele comitetului pa

rochial și al întregei comune bisericescl gr. 
cat. din Ioaniș, cu adâncă umilință mă rog 
de toți aceia, cari iubesc-' frumseța casei 
lui Dumue^eu, ca să binevoiăscă a-ne ajuta 
cu obolul lor la împodobirea dinăuntru a 
bisericei nostre nou edificate (iconostas etc.) 
și pentru cumpărarea a două clopote.

P. T. binefăcători! Suntem o comună 
forte mică, abia 30 de fumuri între o mare 
de compatrioțl maghiari reformați. Cu tote 
acestea bunul Dumnedeu ne-a ajutat și 
după sforțări demulțlanl, la capătul vremii, 
fondul religiunei ca patron ne-a edificat o 
biserică frumosă de petră.

Biserica nostră e în locul cel mai fru
mos din totă comuna, în apropiata vecină
tate cu școla cea nouă de stat, care la 
tâmna viitore se va da destinațiunei sale 
nu spre puțina mâhnire a nostră, clic, sun
tem o comună mică și nu avem putință 
ca dela noi se ne împodobim sfânta și fru- 
mosa nostră biserică. Poporul e puțin și-i 
sleit de tote puterile, căci la edificare — 
pe timpul lucrului de câmp — tot jelerul 
a trebuit să clăcuescă 65 și tot cărăușul 
35 de clile deplin. Și le-am împlinit și bi
serica nostră astădl se înalță falnică peste 
tot satul spre nespusa bucurie a nostră și 
spre desfătarea ochilor tuturor, cari călă
toresc cu trenul spre frumosul ținut al Be- 
iușului, căci este aprope de calea ferată, 
eră biserica nostră stăpânesce peste întreg 
satul.

Mă rog der umilit, generoși binefăcă
tori, ca în vederea puținătății și neputinței 
nostre, să binevoiți a ne sprijini întru ajun
gerea scopului prea mult dorit, la care de 
cjecl de ani am oftat.

Bineprimitele oferte, cari se vor pu
blica pe calea diaristicei nostre, sunt a-se 
adresa subscrisului

Ioaniș (Jânosfalva), p. B. Ujlak.

Cu distinsă stimă 
loan Koevary, 

preot.

■ Cura băilor de buiuienldepurațive 
„Dinșoreann" Ploe^ci. Cu acestă cură' 
ușără de aplicat și de urmat se pdte res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
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 bolei cerută de suferind. Con-' 
suitul 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. Dmșore«mt, physiolog-hi- 
dropat.

ISulțămită publică.
Brad, 15 Febr. 1902.

La fondul „ Masa studenților*  dela gim- 
nasiul public român gr. or. din Brad au 
incurs următorele contribuirl:

I. Ca răscumpărare a felu itărilor de amil 
nou 1902 suma de 149 cortine dela urmă
torii domni: 1) Dr. loan Mihu, 20 cor., 2) 
Dr. Silviu Moldovan adv. 50 cor., 3) Dr. 
I. Pop, medic 10 cor., 4) N. Vlad, farma
cist 10 cor., 5) Dr. A. Vlad 10 cor., 6) I. 
Vulcu, comerciant 10 cor., 7. P. Belei, cas- 
sar 3 cor., 8) Dr. St. Erdelyi, medic 2 cor., 
9) Dr. I. Papp adv. 2 cor., 10) Dr. G. Mă
celar cand. de adv. 2 cor., 11 Dr. A. Străi- 
țarin cand. de adv. 2 cor., 12) Dr. R. Dobo 
medic 2 cor., 13) Sim. Vlad 2 cor., 14) An. 
Damian 2 cor., 15) Iosif Orbonaș 2 cor., 
16) I. Branga înv. 2 cor., 17) Iuliu Florea 
2 cor., 18) Daniil David 2 cor., 19) I. Moța 
preot 2 cor , 20) Val. Orbonaș 2 cor. 21) 
R. Nicora 1 cor., 22) G. Cușuța 1 cor. 23) 
Aurel, P. Barcian 4 cor., 24) I. Lăzăroiu 
corn ere. 2 cor. — toți din Orăștie, și 25) I. 
Popoviciu, preo*-,  Gelmar 2 cor.

II. Ca cunună eternă: pentru Nicolae 
Cristea asesor la Consistoriul archidiece- 
san român gr. or. din Sibiiu suma de 28 
cortine, la care au contribuit următorii d-ni:
1) Vasile Damian, protopresbiter 2 cor., 2) 
Georgiu Pârău director gimnas. 2 cor., 3) 
Constantin Oostin, profesor 1 cor. 4) Stefan 
Albu, profesor 1 cor. 5) Vasile Boneu, pro
fesor 2 cor., 6) Dr. Pavel Oprișa profesor 
2 cor., 7) Dr. I. Radu nrof. I cor., 8) I. 
German înv. 1 cor., 9) S. German 1 cor., 
10 P. Rimbaș, comptabil 2 cor., 11) Ioan 
Rusu, medic 2 cor. 12) Feier Aron, pro
prietar 1 cor., toți din Brad, 13) An Bog
dan, preot Terețel 1 cor.. 14) S. Stănilă, 
preot Ribița 1 cor., 15) N. Florea, preot 
Rișca 1 cor., 16) Ioan Roman, preot Lun- 
coiul-de-sus 20 bani, 17) I. Câmpean, preot 
Rovina 1 cor., 18) P. Vraciu, preot Stă- 
nija 1 cor.. 19i I. Costea, preot Vaca 40 
fii.. 20)1. Fugăta, preot Luncoiul-de-sus 20 
bani, 21) N. Mateiu, preot Ribicidra, 20 bani, 
22) P. Lazar, înv. Teretel 40 bani, 23) Ar. 
Stănilă, înv. BulzeștI 40 bani. 24) I. Tisu 
plugariu, Cebea 20 bani, 25) Dionisiu Sida, 
notariu Băiția 1 cor., 27) Vereș Gyula, no- 
tariu, Ribiția și 27) R. Coțoiu, comerciant 
Baia-de-criș 1 cor.

IH. Ca cunună eternă pentru Georgiu 
Bogdan, preot în Brad, membru al consi
liului societății de credit și economii „Cri- 
șana" din Brad, dela „Crișana" 20 cor.

IV- Ca cunună eternă pentru loan 
Cutean, comerciant în Brad, membru al con
siliului societăței de credit și economii 
„Crișana" din Brad, dela „Crișana" 20 cor.

V. Dela d-1 Iuliu Vuia înv. în B.- 
Comloș și S. Vuia câte 1 cor., er dela elevii 
clasei superiore de băețl din B. Comloș 3 
cor. 40 bani, la olaltă 5 cor. 4<> bani.

Marinimoșii donatori primescă espre- 
siunea profundei mulțămite !

Comis'unea administrativă.
*

Derstele-Brașovului, 8 Febr. 1902.

Mult Onorate D-l'e Redactor! Vă rugăm 
să binevoi-țl a da loc în prețuitul d-vostră 
diar următorelor:

Cu ocasiunea producțiunei declanoa- 
torice-musicale împreunată cu dans, aranjată 
de unii membrii din societatea „Progresul" 
de aici, Duminecă în J 3 Ianuarie a. c., s’au 
încasat cu totul 295 cor. 62 b.; din acestă 
sumă subtragându-se spesele de 110 cor 
82 b., apoi abonamentul pe câte un an la 
următorele jurnale: 1. „Gazata Transilva
niei" Nr. de Duminică 4 cor. 2. „Bunul 
Econom" din Orăștie 4 cor. 3. „Albina" 
din BucurescI 8 cor., și pentru procurarea 
uuor bănci în localul de întrunire al socie
tății 8 cor. — suma 24 cor., a rămas un venit 
curat de 160 cor. 80 bani, care sumă pre- 

fdâpdu-se Epitropiei paro filiale, s’a și de
pus la „Albina" cu libel separat, spre a 
serVi de basă la „fondul pentru adaptarea 

'ședlei din loc."
Tot de-odată ne permitem a »răta și 

numele acelor stimați domni, cari au bine
voit a-ne oferi obolul dânșilor ca supra - 
solvirl, și anume:

Stefan Mărculescu comersant ;n Bu
zău (România) 20 Lei. I. O. L^itinger, fa
bricant 5 cor. H. Zeidner, fabricant 6 cor. 
Andrei Bârseanu, profesoi' 4 cor., Dionisie 
Făgărășanu, profesor 3 cor., I C. Panțu, 
profesor 2 cor,, păr. Toma Frateș paroch 
gr. or. 2 cor., păr. Romul Verzea, capelan 
gr. or. 2 cor,, păr. Ioan I. Maximilian, ca
pelan gr. or. 2 cor., loan Mandai, propritar 
1 cor., Stefan Median, zaraf 2 cor., H. 
Drandt, funcționar 2 cor.

Ne împlinim o plăcută datorință, când 
pe calea acesta esprimăm sincere și căldu- 
rose mulțămirl Onor, public în genere, care 
în număr atât de frumos a participat la 
producțiunea amintită mai sus și în spe

cial mulțumim Onor, domni contribuențl 
pentru suprasolvirile marinimose.

Ioan Broșu, loan Aldulea,
preot și președinte al cassier.

societății *
Bistra, 18 Febr. 1902.

Cu ocasiunea producțiunei teatrale, îm
preunată cu cântări, declamărl și joc, ținută 
în Bistra la 2 Februarie n. a. c. a incurs 
peste tot suma de 136 cor. 60 bani, din 
care substrăgându-se erogațiunile de 55 
cor. 80 bani, a rămas venit curat 80 cor. 
80 bani, care s’a și transpus cassei „Ren- 
niunei române de cântări și musică din 
Bistra".

Oferte și suprasolvirl au incurs dela 
următorii domni: Dr. Zosim Chirtop, adv. 
Câmpeni 10 cor., Lowi Zs. 6 cor., Alesandru 
Darabant, jude reg. pensionat Bistra 4 cor., 
Const. Cothișel, preot gr. or. Certege 4 cor., 
Eufimia Dr. Oaian, Isidor Butnariu, preot gr. 
cat. Roșia, loan Vlassa, protopretore. Dr- 
Alesandru Șuluț medic, Câmpeni, D-naJan- 
tea, preotâsă Sohodol, Vasile Crișan ospă
tar Lupșa, Petru Balea, ospătar Cărpeniș., 
câte 2 corone, Ales. Ivașcu negustor, Me- 
zei Daniel din Câmpeni, Ales. Almașan, 
Ales. Henzel, Ales. Jurca proprietari de 
mine din Roșia. Csiki Lajos negustor, 
Zseonka locotenent la gendarmerie din Câm
peni, Girlich, locotenent Abrud Avram Cio- 
ran, preot gr. or., George Giurgiu înv. din 
Lupșa, Nicolau Ungurean preot gr. cat. 
Câmpeni și Bihari v.-not. Lupșa câte 1 
coronă.

Primâscă și pe acâsta cale căldurosa 
nostră mulțămită toți binevoitorii, cari cu 
suprasolvirile, ofertele și presența d-lor au 
contribuit atât de mult la succesul și mo
ral și material al producțiunei tineretului 
nostru.
Romul Marcu, Alesandru Papiu,

cassar. președinte.
Petru Simu,

controlor.

ULTIME SC1RL
Bruxella, 28 Febr. La Klerksdorp 

Burii au repurtat o mare victorie 
asupra Englesilor. Burii au nimicit 
o întregă colonă englesă făcând 800 
prisonieri și luând două tunuri, multe 
muniții și provisii. — O a doua luptă 
între Buri și Engles! a fost la Bet- 
lem, unde Burii—după-ce s’au încer
cat se rupă linia blocuselor englese 
împingând din Mandria șese-sute de 
boi cătră firele de sîrmă — s’au re
tras lăsând 15 morți. Englesii au 
avut 20 morți și 50 răniți.

Ce plătesce banul și cum îl 
cruțăm noi?

Vremea de ac|I îi vremea ba
nului. Fără densul nu poți începe 
mai nimic. Unde te întorci îți tre
bue bani, unde țe întorci îți cer bani. 
Vrei să trăiesci mai bine îți trebue 
parale, vrei se-ți porțl gospodăria 
cum se cade, îți trebue parale, 
vrei să ai trecere în lume erășt 
parale, vrei se-țl îngrijesc! copiiî, 
parale și ârăși parale. Și pe (ți os 
merge banul ii mai scump și-i mai 
greu de făcut. Deră mare ți-i mira
rea, când veijî, că tocmai bmenil 
noștri dela eat îi cheltuiesc și-i îm- 
prăscie mai fără cale, măcar că toc
mai lor li-i mai scump și li-i mai 
greu de câștigat.

Lor le curg sudorile șiroie pănă 
se văd la ceva parale, deră după-ce 
le au, le aruncă ca și când le-ar fi 
luat din vânt. Fac nunți de câte trei 
cțile cu lăutari de cei scumpi și cu 
băuturi de te poți scălda în ele, hră- 
tnuesc tot câte trei cfil0 de-arândul, 
când li-se întâmplă vr’un om nou. 
cumetrie bade, de gândesc! că cine 
scie ce avere li-o adus cel nou năs
cut îngropăciuni ca la boeri și-apoi 
nisce praznice, că cel ce-o dat praz
nicul nu se ridică nici jumătate de 
an din datorii, sărbătorile și Dumi
necile băuturi de mama focului pe 
la cele crâșme, în cailele de lucru pe 
la caucelării cu trebă și fără trâbă,.... 
c’o vorbă gospodarul nostru se la- 
pedă de bani ca de necuratul, deră 
pe urmă postesce de pote lua pri- 
cistanie în totă cpua-
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Ea so ne uităm de ciudă la 
domni, să vedem cum umblă ei cu 
baniL

începem cu boierii. Cât plătesce 
la denșil banul scie prea bine să
teanul nostru. Să-șl’ aducă numai 
aminte de chibzuiala cu care îșl năi
mesc ei argații și lucrătorii cu cjiua. 
Erna când mergi la denșil se-țl ajute 
cu lemne, ori cu de a rendul mân
cării, te ajută degâba? Nu trebue 
se-i faci vara cjile de lucru? Fac ei 
nunț,I și hramuri ca noi, măcar-că 
au de unde?

Der ce fac domnii din terg? 
Când vin se-ți cumpere ceva nu se 
pun de pricină și pentru 5 cr., și 
nu se negofă de ți-i lehamete pănă 
ce-ți cumpără? Vec|utuia-ț! pe denșil 
să-și plătescă pe la întâielea, când 
fasuiesc sute, aldămașurl cum fac ai 
noștri, când vend ori cumpără o 
biată vituță?

Se ne uităm la jidani. Cintesc 
ei atâta ca omul nostru, măcar-că 
au buți întregi de beuturl? Ferit’a 
Dumne4eu! Ei se dau în vent și ’n 
păment pentru bani și, după ce i-o 
prins în mână apoi sănătate, atâta-i 
mai dă drumul.. . deră ce mai atâta 
vorbă, orl-ce om cu chibzuială și cu 
judecată vede cât îi de scump ba
nul și-l cruță.

Se începem și noi gospodarii se 
învățăm a trăi în lume, căci ni-i 
mucul la deget, noi calicim și străinii 
ne intră în gospodării. ■' ă lăsăm ben- 
cheturile și haburile, să lăsăm- din 
cele nunti $i hramuri, din cele cu
metrii și îngropăciuni din cale-afară 
de scumpe, din cinste cu păharul și 
judecăți do clacă.

Cine să ne scotă din gura Ji
danilor și a datoriilor, decă nu ne-om 
scdte noi singuri. Și cum nem scote, 
dăcă facem istravă din ban. Ore dăcă 
ne-om face mai strîngătorî, striga- 
vom noi, că nu ne putem plăti de 
biruri și. că nu ne putem mântui de 
nevoi ?

Ore pănă când să fim noi ță
ranii dârloga de hloba jivinei străine 
și a celor dintre ai noștri, la cari 
le place a trăi din sudărea nostră? 
Ora de ce să n’avern și noi folos din 
munca năstră și de ce să nu punem 
la grămadă ceea ce-i al nostru?

En să cruțăm banul și să nu-l 
dăm din mână numai atunci, când 
nu mai avem incătrău, și vom vede 
unde om ajunge în 10 ani. Atunci 
\ o in pute să ne batem cu pumnul 
î i piept și să strigăm „nu mă tem, 
numai de Dumnecjeu și de lege, ha
lal că-s teran odată 1“ „D. P.«

întrebuințarea gunoiului.*)

*) Din broșuia „îngrășarea câmpurjlor’1 de Dr. 
•N. O. Popovicl-Lupa.

Gunoiul se lasă să do3p>'scă în 
grajd în țarc seu în grămadă, mai 
mult seu mai puțin, după trebuință, 
așa că avem trei feluri de gunoiu: 
păios, când nu e dospit mult, do se 
cunosc încă firele de pae seu co
ceni ; pe jumătate putred său pe jumetate 
ros, când firele de pae se cunosc mai 
puțin și s’au înegrit, er tot gunoiu) 
este unsuros și lucios; în sfârșit gu
noiul este putred seu ros, când din 
pae nu se mai cunosce nimic, gu
noiul este negru, nelucios și mai us
cat, cum este pământul de flori și 
cel de pădure.

Așa se face tot gunoiul, pe care 1 
lăsațl în neîngrijire să putrccjescă 
prin curte seu grădini. Gunoiul ros 
a perdut mult din puterea lui, der 
adesea ne trebue și astfel de gunoiu, 
după cum îți voiu spune îndată

După fire*  pământului și a hol
dei se schimbă și felul gunoiului: 
Decă pământul este ciolănos și ud, 
trebue să-l îngrășăm cu gunoiă pă

ios, care putrezind mai încălcjesce 
și usucă pământul; dică din potrivă 
pământul este nisipos (chișaiu), că- 
răm pe el gunoiu ros; căci chișaiul 
e de felul lui arsos, gunoiul prăspet 
l’ar încălcfi și mai mult; âr pentru 
pământurile de mijloc este mai bun 
gunoiul pe jumătate putred.

Gunoiul se pote cără la câmp, 
ori și când vitele și omenii n’au de 
lucru și pământul n.i e prea desfun
dat de ploi. Decă cumva vremea ne 
iertă de a cără și vara, când hol
dele sunt încă pe câmp, atunci îl 
așecjăm grămadă la un cap al lo
cului, unde-1 acoperim cu pământ, 
spre a-1 păstra pănă la vremea îm- 
prăsciatului. Der mai nimerit este a 
cără gunoiul tămna. după isprăvitul 
sămănăturilor, seu iârna pe zăpadă. 
Cel mai bun lucru este de a-1 îm- 
prăscia îndată, din car seu din sa
nie; atunci mustul gunoiului întră 
în pământ, âr el însuși se usucă și 
nu perde mult din puterea lui. Decă 
gunoiul se face grămăjdre pe câmp, 
acestea să nu le lăsăm mai mult de 
2—3 c|ile neîmprăsciate

— Eu tocmai socoteam, dom
nule, că așa este mai bine: Să fac 
grămăjăre pe câmp și să le las, pănă 
voifi pută face ogorul. Așa lucreză 
nepotu-meu Gheorghe; și așa am 
văcjut și la altă lume.

— Nu, moșule, nu este mai bine 
cum cjicî d-ta, și să-ți spun de ce: 
N’ai băgat de semă, că in holdele 
îngrășate sunt unele ochiuri seu pete 
mai vereji? Acolo au zăcut grămă- 
jorele de bălegar; deci locul nu se 
îngrașe de o potrivă.

Forte bună trâbă este de a în
gropa gunoiul îndată după împrăs- 
ciere, prin arătură, bunăoră odată 
cu ogorul de tâmnă care într’o piu- 
gărie bună trebue făcut mai pentru 
tote semănăturile.

Decă gunoiul s’a cărat și îm- 
prăsciat ierna, atunci se îngropa cu 
arătura de primăvară.

Este folositor, ca un om să mergă 
în urma plugului și să tragă cu furca 
gunoiul în brasdă. Cu chipul acesta 
se îngropa mai bine.

— Der, domnule, omenii eu lo
curile în deal, cum să care gunoiul 
acolo ?

— Le vine mai greu, se înțe
lege; dâr nu e peste fire de greu. 
Am umblat printr’o țera străină, unde 
sătenii cară în deal gunoiul și chiar 
pământ cu spatele, în coșuri. La 
viile din DrăgășanI, unde delurile 
sunt mult mai ridicate ca pe aci 
podgorenii urcă bălegarul în sus cu 
destulă greutate și plătesc 3—4 lei 
pe o căruță de gunoifi adusă în deal.

— Nu prea sciă, domnule, cât 
de mult gunoitt putem căra la po
gon. Mai deunădl ne spunea domnul 
învățător la un cârd de omeni, că 
sătenii obicinuesc a pune prea puțin

— Tocmai de asta voiam să-ți 
vorbesc, moș lone. Domnul învăță
tor are dreptate. Și eu am băgat de 
semă, că sătenii, cari se învredni
cesc a îngrașă locurile lor, duc vre-o 
16—20 cară la pogon, ceea-ce este 
puțin. In așa chip nu e lucru de 
mirare, că nu prea se cunăsce locul 
gunoit de cel negunoit.

îngrășarea pământurilor se pote 
asemăna cu nutrirea vitelor: decă 
acestora le dăm numai hrana tre- 
buităre pentru ași ține cjilele n’au 
de unde prinde, putere de muncă. 
Tot așa și cu gunoirea locurilor: 
decă este slabă, folosul ei nu i deplin.

După cum e și locul de sărac, 
îl gunoim mai mult seu mai puțin: 
decă e prea de tot sleit îi putem da 
34 pănă la 50 cară bune la pogon; 
acesta este o gunoire forte puternică ; 
una puternică este de 25—34 cară; 
potrivită este, când ducem 17—25 
cară; în sfârșit 13—17 cară dau o 
gunoire slabă, d<-r indestulătdre [ en- 

tru locurile nu prea sleite. Vecjî bine 
der, că cele 16—20 cară, cât obici
nuesc a pune unii săteni la pogon, 
dau o îngrășare mai mult slabă.

De alt-cum nu tăte semănăturile 
8ufer de o potrivă gunoiul: unele pot 
fi îngrășate mai mult, altele mai pu
țin Unele cer gunoiu păios, altele 
ros. Etă deci, ce rrebue să luăm 
aminte pentru îngrășarea deosebite
lor holde:

1. Porumbul este forte lacom de 
gunoifi; putem pune cu folos 34—50 
cară bune la pogon, odată cu ogorul 
de tomna sân ierna peste zăpadă ori 
chiar primăvara înainte de semănat.

Când avem gunoiu puțin, este 
mai bine a-1 pune primăvara, numai 
în brazda în care punem și sămința 
de porumb. Der se înțelege, că este 
mult mai folositor de a îngrașă — 
decă putem — tot locul. Lucrând 
astfel, se fim bine încredințați că 
porumbul va da îndoit de mult.

Dâcă e muncit cu îngrijire, po 
rumbul este forte roditor, chiar în 
anii potriviți: să-i faci ogor de tdmnă ; 
primăvara să ari și să semeni la timp ; 
se nul pui prea rar, cum obieînuițl 
dumnâvostră, să-l prășescl (sapi) la vre
me și vei vede, moș I6ne, că o să cu
legi 2 — 2'/2 chile la pogon, chiar fără 
gunoire; der încă se gunoescl! Mai- 
mai te-ai ajunge numai cu două trei 
pogâne de porumb

— Ei, domnule, mare bine ar fi! 
Dâr mă iartă, că-’ți iau vorba din 
gură: Adevărat este, că noi punem 
porumbul tot în a treia brazdă la 
doi pași; însă lăsăm în cuib 4 și 5 
fire Der preotul cei tînăr, care Jice, 
că a învățat și de ale plugăriei în 
școlă, ne spunea mai deunădl, că 
facem rău de punem porumbul așa 
de rar și ne povățuia să-l semănăm 
în brazdă numai la două palme. Așa 
a făcut S-sa. Nouă ne era târnă, că 
o să se pârlescă porumbul, dor ve
dem pănă acum, că ’i merge bine.

— Firesce, moșule. Preotul v’a 
învățat bine. O să vedeți, că va cu
lege mai mult porumb ca durnnâ- 
vâstră, deși muncescemai puține po- 
gbn*-.  Er eu îți pot spune, ce am 
vecțiit cu ochii mei: de samenî po 
rumbul numai la două palme în rând 
și lași în cuib numai 2—2 fire, ai și 
porumb și coceni mai mulți.

Decă ar fi bine să pui cuiburile 
de porumb tot la 2 pași, te-așl sfă
tui să pui gunoiu numai la fie-care 
cuib, când ai puțin; dâr nu te po- 
vățuesce astfel; mai bine să îngraș! 
tot locul sâu cel puțin brazda, în 
care pui cuiburile, âr acestea să fie 
mai dese

2. Sfecle de nutreț. — Văcjut’ai 
vre-odată sfeclă de nutreț, moșlone?

— Ba nu. domnule, der îmi dau 
cu părerea că trebue să samene cu 
sfecla de mâncare.

— Semănă aidoma la foi; însă 
rădăcina e felurită: la unele soiuri 
galbenă, la altele roșiă; unele sunt 
rotunde, alte lungărețe.

Sfecla de nutreț e fârte bună 
pentru hrana vitelor: dâcă o dai 
boilor, vacilor și oilor, tocată și 
amestecată cu pae de asemenea to
cate și presărată cu ceva uruâlă de 
porumb, le merge fârte bine.

— hi, domnule, bună trebă o 
fi și sfecla pentru vite, dâr unde s’o 
mai punem? Dâră scii, că noi sun
tem cam strîmtorați cu locurile.

— Pe câte vite ai dumnâta, îți 
ajunge jumătate de pogon cu sfecle, 
dâr să-l îngraș! bine. Este fârte pri- 
mitâre de gunoitt sfecla pentru vite. 
De aceea putem îngrășa cât rabdă 
pământul și cât ne îngăduesc împre
jurările. Se pun tâmna sâu ierna 
pănă la 50 care de gunoiu pe jumă
tate putred.

(Vs artuu.)

Episod istoric.
„In anul 7095. Ghenar 

8, ridicatu-s’au o semă. de 
Cazaci...?1

(Ureche?)

Era țera lui Petru-Vodă-Schiopul, vî- 
rîtă într’un noian de griji și nevoi. Apoi,, 
pe lângă secetă, ce par’că se încuibase dela 
un mal de vreme, mai erau dușmanii, cari 
nu lăsau în pace țera.

Insă, cum dice cronicarul, „de noroc 
era Petru-Vodă cu Cazaciiu cari. — ca 
nisce lupi învățațl la pradă, răpitori ca 
uliul ce din sferele cerescl cu agera-i ochire, 
se năpăstuesce asupra unei biete păsăricl, 
— prădau țâra.

Era în Ianuarie 1587. Simion, răzaș 
cu stare, se sculase de diminâță, să se ducă 
la pădure, ca să mai încarce carul cu butu
rugi, căci gerul par’că mâncase un car în
cărcat adus de vre-o câte-va cjile-

Sănătos să fi fost, moș Simion, că bu
turugi destule.

Figura bătrânului, costelivă, încadrată 
de sprâncene albe și stufose, cu o barbă ca 
de chiciură, părea de astă-dată posomo
rită. Par’că nu-i sunt boii acasă, așa e Ro- 
mnnul când presimte că ceva o' se i-se în
tâmple. Drumul pănă la pădure era de
parte de Soroca, cale de o di, căci răzeșia 
lui Simion era mare și pădurea la capătul 
en Dâr îșl punea nădejdea în Plăvan și mal 
cu sâmă că mergea cu Andrei, omul de 
casă al Pârcălabului Pârvul. Ce mai omul 
lui Dumnezeu era și Andrei. Pârcălabul 
Pârvu ținea la el ca la frate. Ii apucară 
prândul, și nu făcuseră nici jumetate drum. 
Omătul crescea, rota întră pă.nă aprope de 
căpățină, afundându-se în văgaș, der nici 
Plăvan nu se lăsa pe jos. Hăis., cea... 
ajunseră pe înserate la casa strejarului 
Barbu, aprope de pădure. Poposiră aci, și 
peste puțin timp cinară.

Ce să cinezi! Moș Simion habar 
n’avea de mâncare.

Ce să am, măi Barbule, dise moș Si
mion, desfăcendu-șl cojocul, par’că ml-a fă
cut cine-va de urît pe diua de acfl.

— Apoi, moș Simione, cine scie cum 
te-oi fi sculat adl; omul e ca vremea.

A doua di, buimăcit, moș Simion se 
scula cu noptea în cap. Cum se desmeteci. 
sculă pe Barbu și Andrei și fața lu surî- 
cjătdre, pe care citeai veselia, luă aerul unui 
adânc gânditor, și ca și când ar fi voit să- 
spună ceva, începu:

— Să scițl, măi flăcăi, că am să dau: 
de i ăcas.

— Ia că tacă-țl gura moș Simione,. 
vorbe.

— Apoi, dregi băețl, cam rar se vi
sez eu, și când visez, să scițl că e adevă
rat. Ia se vedeți.

Să facea, că era o apă m8re.... mare. 
Și apa era înconjurată de o livede frumâsă 
că-țl lua ochii lanurile de grâu, âr îndără
tul meu, iârb» se facea că era de o șchiopă, 
tocmai bună de cosit. Ce mă gândii eu? 
să cosesc ierba, că e bună pentru vite. Insă1 
nu sciu cum se făcu, că veni o vijelie, că 
mai să mă clintâscă din loc. Apoi d’odată 
un sore și pe apă ce să vecjl! o măreției 
o plută cu nuntași și se făcea că miresa 
era albă.... albă ca neaua și par’că sămăna 
cu răposați Stanca mea.... Sărmana, D-deu 
s’o erte. Ochii bătrânului picurară, și din 
ochi o lacrimă se prăvăli pe cărunta-i barbă- 
topindu-se în perl pănă să cadă jos. Fi- 
gura-i părea a unui resemnat. Impresia 
unui singur moment îi desfășurase îna
inte o galerie întregă de tablouri diu vieța 
casnică. Bătrânul continuă:

— Și cum vă spuseiu, miresa era fru- 
mosă.... frumosă de pica. Veni repede și 
mă îmbrățișa. Nuntașii rîdeau de so prăpă
deau, când vă<jură asta er eu par’că simțiam, 
că pământul se cufundă cu mine. Ce să ve
deți! Miresa îmi peri dinaintea ochilor și cu. 
plutași și cu apă, er dela pădure Plăvan și 
cu Joian se întorceau cu carul gol, mugind 
în pustii. Bătrânul oftă ușurat, ca și când 
i-se luase o povară, și voind să se scole- 
Barbu îi a. ucâ de-i dise în glumă.

— Mai sci, moș Simione, că i-s’o fi: 
făcut dor răposatei să te vadă.

— E.... ca unde-i partea aia.
Cu toții se pregătiră și o luară spre- 

pădure.
Vântul se întețise bine, âr zăpada- 

aruncată ca grămedile de colb, punea tro
iene de te nomoliai în ele. In spre amladl,. 
după ce tăiară o bună parte și puseră bu
turugi in car, vântul mai încetase, poteca 
devenise bună, și omenii din când în când 
cu carăle veniau la lemne. Pe aceste vre
muri de grea cumpănă, când nimeni nu era 
sigur de casa lui, de tăma dușmanilor,, 
domnii se perinieau cu nemiluita la dom
nie, aprope câte unul pe an, ba încă si 
câte o lună fie-care, punând biruri peste 
biruiI. ca. se-.-I potă plăti și ei birul, nr<-u- 
rea Ja domnie, ast-feb că. țâra era l.V-ati î-.u
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plata domnului, dușmanii dispunând apropo 
de ea.

Ca un cârd de vulturi, cu pipotele 
gole, ne vâdend alt-ceva, decât jaful și 
prada, ca sS-șI ude sufletul cu sânge româ
nesc, Cazacii în chua de 8 Ianuarie 1587, 
se năpustiră și prădară ținutul Sorocei. Moș 
Simion îșl vădii miresa, care venise cu atâta 
vijelie, căci în vijelie fu împuns de o su
liță căzăcescă, er Barbu și cu Andrei cât 
putură, deteră de veste pârcălabului Pârvu 
care, dice-se, puse pe gonă pe cumplitele 
fiare hidose. Și astfel trece pentru croni
car diua de „Ghenar 8“.

(,A. N.“) Al. N. D.

POVEȚE.

In contra durerei de gât.. O gar
gară compusă în chipul următor e 
escelentă în contra durerilor de gât: 
muștar comun 25 grame, sare de bu
cătărie 5 grame, oțet ordinar 10 
grame, apă caldăsâu rece 180 grame; 
după ce se face aceBt amestec și se 
lasă să seplămădescă cât-va timp, se 
strecoră printr’o pânză fină și se face 
gargara cât de des

Oeia „Tipografa A. teeșiaau“ 
ai in HBrasov,

ss pot procura, următârele cărți:
(La cărțile aici înșirr.te este a se mai adauge 

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

Series*!  economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la școla -uiperibră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Bucurescl. Cartei cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, sân Agricultura ge
nerală. 34 cdie de tipar cu 217 figuri în 
test. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură »1 României cu deci- 
aia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 couine.

Vol. II Pitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar eu 
202 figuri în text. Carte premiată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1899. Costă <9 ctndnc.

Vol. III. Zootechnia, sen Cultura ga 
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Murală, sâu orga- 
nisaț unea și administrarea moșiilor măriși 
■mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest lei 
apărute pănă acuma în lim'oa și literatura 
română prin aceea, că £ste prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limb» 
nostră, care trateză iote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele miel privitor» la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurenta cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

„Castelul din CarpațP, roman din 
viâța poporului român din Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de d-1 Or. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Duanu (Tiparul „Tipo
grafia14 societate pe acțiuni Sibiiu). de află 
dz r.&ncțarp. la Tipografia „A. MureșiomP 
Brașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 6n, broșat ed. de lux 3 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesaută, care n’ar trebui 
«6 lipsescă de pe masa nici unui Român.

POSTA RED ACȚIUNE!.

Iacol): Regretăm, der n’o putem publica.
D. I. IcUnzel: Cu privire la cartea despre 

•care ne întrebi, adresâză-te la autorul în Blașiă. 
Lucrarea, ce ne-ațl trimis, pote că vom publica-o 
ulterior.

P. J'1. Bădăcin: Publicăm cu plăcere colec- 
■țiunl de poesii poporale originale și alese. Trimi
teți unele din ele.

Beiuș: Subiectul pe cât e de interesant, pe 
atât de defectuos ni-se pare că l’ai tractat. 
Limbagiul lasă mult de dorit. Pote cu altele s6 
•fi mai norocos.

I. D. (Solnoc-Dobâea) : Ve vom satisface, 
însă reducând din estensiunea articolului, care 
deși pare a atinge o cestiunede interes general-local, 
totuși .privesce mai mult partea personală a lu
crurilor.

I. P. :,„D.eja-i tai-cpu", am dat’o la coș.

FEBRUAR. (1902) are 28 flile. FAUR.
OalexLd.a,rixl septeminsi.

pilele Călend. Iul. v- Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
8âm.

17 Sf.Teod.Tiron
18 Sf. Leon p. jRoma
19 Sf. ap. Archipus. 
20S. p. Leon E. Cat.
21 C. Păr. Timoteiu
22 Aflar. rel. Eugeni
23 S. p. Ier. Policarp

2 Oculi. Simplic.
3 Cunigunda
4 Adrian
5 Eusebius
6 Frideric
7 8. Toma Acui.
8 loan, Filim.

Cursul la bursa din Vîena.-
Din 28 Februarie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0 ....................... 120 05
Renta de corone ung. 40/0 • • • 97 35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 120 20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 160.85 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 96.85
Bonuri rurale croate-slavoue . . . 96.—
Impr. ung. cu premii....................... 191.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156. - 
Renta de argint austr............................101.65
Renta de hârtie austr............................101.45
Renta de aur austr......................................120.85
LosurI din 1860.......................................... 154.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.34
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 718.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 762.75 
NapoleondorI............................................. 19.07
Mărci imperiale germane . . . .117.22l/2
London vista.................................. 239.95
Paris vista...................................................95.45
Rente de corone austr. 4n/0 • • . 99 05 
Note italieue.............................................93.30

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Martie n. 1902.”tsi

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. n 18.80 „ 18.84
Napoleond’orl. n 19- a 19.04
Galbeni n 11.34 „ 11.40
Ruble Rusesci n 127.- „ 128.—
Mărci germane 58.50 „ — f
Lire turcescl 10.72 „ — t —

Scris. fonc.Albina 5°/c 100.- „ 101.-

Târgul de rîmători din Steinbrucb.
Starea rîmătorilor a fost la 25 

Februarie n. de 28,486 capete, la 26 Febr. n. 
au îutrat 1421 capete și au eșit 468 capete, 
rămânând 1» 27 Februarie n. un număr de 
29 439 capete.

Se noteză marfa unguresRă : veche 
grea dela 99,— 100 fii. tînbră g r e a dela 
106 — 107 fii., de mijloc dela 102 — 104 fii. 
uș6ră dela 100—102 fii. — Serbesoă: g r e a 
100—104 fii., de mijloc 98— 100fii., ușoră 
96—98 fii. kilogramul.

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

Mr 9746/801.

publicații™ 
privitors la înaintarea insinuărilor (fin par
tea individilor, care-s obligați a plăti taxa 

pentru eliberarea dela miliție.
Insinuările au se se facă la sub

semnatul oficiu de dare în decursul 
lunei lui Martie 1902 de cătră toți 
acei indivicțl. cari,

1) pentru tot-deuna s’au aflat de 
neapți pentru serviciul militar și ea 
atari s’au șters din lista de sorți;

2) cari, cu ocasiuuea ultimei asen- 
tări s’au aflat de neapți pentru ser
viciul militar;

3) cari, înainte de trecerea tim
pului lor de serviciu militar s’au di- 
ii is din causa vre-unei atari vătă
mări corporale, care pe respectivul 
nu-1 face neapt de lucru și a cărui 
vatamare corporală n’a obvenit în 
urma îndeplinirei serviciului seu la 
miliție;

4) cari, în sensul art. de lege 
XL ex 1868, ca susținător de fami
lie a fost eliberat dela. serviciul de 
arme și după art. de lege intrat în 
vieță VI ex 1889 din orl-ce motiv 
au fost eliberați dela serviciul de 
arme;

5) toți cei îndatorați la serviciul 

de arme, cari înainte de expirarea 
timpului legal au emigrat din mo- 
narchia Austro-ungară.

Toți aceștia sunt îndatorați a 
insinua la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc, pe cblele de insinuare de
signate spre acest scop,

a) starea și caracterul,
&) locuința,
c) cercul de asentare, respective 

comuna în carea s’au dispensat de 
obligămentul serviciului militar;

d) anul, dela carele va avâ a-se 
socoti eliberarea dela obligămentul 
serviciului militar și

e) să arete darea directă, per- 
ceptată în anul trecut după obliga
tul la taxă militară respective după 
capul de familie al acestuia, în co
muna căreia aparține s’au în vre-o 
altă comună.

In fine acei obligați la taxă de 
miliție, pentru cari taxa de miliție 
sunt datori a-o plăti în sensul §-lui 
11 al art. de lege XXVII ex 1880 
apei a, cari le dau muncă, au a in
sinua numele și locuința oferențiior 
lor de muncă.

CONVOCARE
Domnii membri ai societății de împrumut și păstrare „AURORA14 

sunt invitați a participa la

a XXVDI-a adunare generală ordinară 
care va avea loc Duminecă în 23 Martie 1902 la 10 ore a. m. în localitatea 
institutului „ Aurora “ din Năseud.

Pentru cașul când acestă adunare nu s’ar putea ținea din lipsa 
voturilor recerute, prin acesta se convocă tot-odată a doua adunare, care 
va avea loc în 30 Martie 1902 la orele și locul fixat, în care vor aduce 
hotărîrl valabile membrii presențl.

Ordinea cLilei:
1) Raportul direcțiunei și al comisiunei censurătbre
2) Statorirea bilanțului pro. anul 1901. distribuirea profitului, darea 

absolutoriului pentru anul de gestiune espirat.
3) Alegerea a doi membri în consiliul administrativ pe timp de 3 ani.
4) Alegerea comisiunei ceusurătbre pe timp de un an.
5) Propunerile consiliului administrativ și eventual alte propuneri 

insinuate în sensul statutului.
Năsăud 23 Februarie 1902.

Subscrisul îmi iau voie a adu
ce la cunoscința 
mân din loc, 
treprisă Restaurantul

a

on. public ro
că am luat în an

din 
oasele Lang și Rosenthal, numit 

„La isyorul cu bere1 sta*.  Tei'gul! boilos*  ibb*.

și pot servi cu mâncări gustâse 
și fcuturl alese, pe lângă pre
țuri convenabile și servi
ciu p r o m p t.

Mă rog de o cercetare cât mai 
numerbsâf a restaurantului meu.

Cu înaltă stimă

Stefan Moldovan.

500 n.
durere 
mirosi gura,

I

îl
a lui Bartilla, o sticiă 70 bani. 
(Pentru pa berar» 20 filler deoebit)

Erezii A. Bartilla (E. Winkler)
ViENA, tS/l., Sommergasse 1.

86 se câră preț- tindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile. unde nu se p6te căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 COT. 20 fii. franco; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia 
D-iu: Victor Rotii și la farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

Cei-ce negligeză așternerea in
sinuării descrise mai sus, se vor pe
depsi în sensul § lui 20 al art de 
lege XXVII 1880 cu o amendă de 
trei seu șâse ori mai mare, decât 
taxa militară prescrisă pentru ei.

Decă dela terminul insinuării 
pănă la espirarea eliberării de taxa 
militară, adecă pănă la 1 Octomvrie 
a. c. se face vre-o schimbare în re
lațiile față de acela care dă muncă 
celui obligat de a plăti taxă militară, 
în atare cas acest din urmă — în 
sens. art. de lege IX ex 1883 § 4 p. 
3 e dator a face cunoscut acesta 
schimbare la aceeași autoritate la 
carea s’a făcut prima insinuare.

Acei deobligați la taxă militară, 
cari afară de locul cărui aparțin în- 
tr’alt loc nu mai sunt obligați la 
dare, își pot face insinuările la sub
semnatul oficiu de dare și verbal, 
cine înse negligeză și acesta dispo- 
sițiune a legii amintite, se va pe
depsi aspru.

Brașov, 21 Februarie 1902.

Oficiul de dare orășănesc.

Direcțiunea

In negoțul meu de băcănie 
și bumbăcărie .ce primesce ca

un tiner, care a absolvat cel 
puțin 3 cl. gimnasiale seu reale.

Se cere cunosciuța limbelor 
române, germane și maghiare,

Niicol. fidusoiu
lirașev.

Inseripțiuiiea de mai sus într’ndovfir o merita 

picăturile rusescF 
ce se ptepareză în farmacia

D-lui VASILIE MIJIN din Melencze.
Aceste „Picături rusesci11 ar trebui s« nu 

lipsescă din nici o casă. Ele sunt un mijloc 
neîntrecut și escelent contra durerilor interne, 
de stomac, mistuire, materijă și intestine.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcătoriti con
tra sțjărciurilor. vânturilor > colică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce grâ- 
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
în lipsă es'remă potolesce tusa și ajută.la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinji 
găunoși ușureză durerea

Prețul 1 cor. CO bani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesci1' veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia
U-lut VASILIE MIJIN în Melencze, 
2—20.(429) (comitatul Torontal).
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Prăvălie de închiriat.
Prăvălia din casă mea cu posiție forte favorabilă, 

—= Brașov, Târgul inului nr. 24, este de îaichiriat, =— 
pentru un șir de ani, pe lângă condițiuni de tot avantajoae.

Prăvălia ar sta dela 1 Aprilie a. c. st. n la disposiție, așa 
că noul chiriaș mult la l-a Mai u a. c. ar pută deschide 
comercial seu.

Informațiuni detailate prin scrisore se dau de proprietarul 
George G. Stefanovicl BucurescT, Strada 13, nr. 161, 

sâu dela firma Dimitrie Eremias Nepoții Brașov 2-2

Schimbare de local» 
KARÂCSONYI KISS M.

Cu 15 Martie 1902 îmî strămut prăvălia mea de manufac
tură pentru bărbați și dame, cu resturi și diferite pânzării din 
localul vechili de sub nr. 8 strada Vămii

m swm! Bocal s&ab rw. 14 -w

îălW!5ilSl^î^îț5îLi^SÎ®lln2îiîy 1^1^  ̂Sitin' r® în^InU

restituțional
KW1ZDA 

Fluid
1 -A

ra
VI v
05-E 15

J.REIF Specialist, VI»
I., B r a n d s t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

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

I

I

De închiriat
Parterul d n ca-’a nr 12 nou 
333 V Târgul boilor în corn aco
modată d« oiîșrnă, se dă închirie 
dela l-a Aprilie 1902.

Deslușul dă advo- at al Pus- 
car iu, la Albiua11. ib_

w

se întrebuiuțeză. în grajdulile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după stra -ații mari, precum și la scrintire. 
încorda1 ea nervilor etc. II face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trena].

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capătă în tote farmaciile și drog, din Austr.-ung.

Deposit principal la

FKAWZ JOH. KWBZDA
k u. k Oestr. k. Rumân, u. flirstl Bulg. Hoflieferant. 

Kreis-Apotlieker K0RNEUBURG bei Wîen.

DEPOSIT 
de articole 

igienice

DEPOSIT 

de mărfuri de_gumi 
din Paris.

!■

U Pentru morburi de stomac!
Celor ee prin recâ ă, înbuibare, mâncări preu de mistui', ferbiuțell, prea 

reci, se. vi-țt neregulată și’au tra-> un morb de stomac și anume:

Catar <le stomac, cârcei, (hired, mistuire rea, 
se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani eu efect bun 

Vinul ie burueni (Krănterwein) a lui Huberth Ullrich 
' Vinul de buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- f 

cătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire al ' 
t omului- V«nu| de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută la forma- 
* rea de sânge sănăt06>

Foosi.'ea vinului de buruieni delâtură morburile do stomac deja la înc-put. 
De aceeâ 9*  se folOSAseă de tifh'purith SimptOme ca: dureri de cap, râgăială, 
greță, Zlăbic Unb, VOlfiaffy dispare adese-orl după fo'o-itea a câtevi sticle de vin 
de burtlienl.

și urmările Ca ’: hfeasiimp’Br, col că. bătaie de Inimii, iusom- 
n ă, iJonjjbstiune la ficat, silină, hemo-oide, se deiatură în- 

tr'-buițând vinui de buruenl. As-men'ea 'Curăță din stomac materii stricăcioșe prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, debilii

Vinul de buruieni este preparat din buruieni excelente și vinde- f

fea de sânge sănătos.

X<

a provin 
“ adese

ori din mistuire rea și din disposiție bolnăviciosă a ficatului. Persone cari pă
timesc di linsa de spetit, nervozitate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul Vinul d'e bnrueul dă impuls puterii dt> viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea șî hrănesc e, mișcă prefaces a substanțelor, 
alină nervii excitat! și 'pfbduce vioiciune de viață. - Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vii» de liurfiieni «e 'Capetii in sticle ă 3 cor*  și 4 cor. în far-
l maciile diu : Brașbv, Săce'e, Cristian, Keșiidv, Cbdlea, Țințărl, Helchiu, Bod-, Feldiora, llye- 

falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, -!Zâgcih, PapOlcz, Kovâsinu, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy,
I Bolon, Nagyajta, Barofh, Mikio-Var, N;-Baczdh Zsonlbor, Dartez. Homorod. KOhalom, Ugra, 

Iiacza, Zsiberk, Lemiiek, Bârănyktit, Bbldbgvâros, Boholcz, Bzăsztyukos, Bethlen, SârkAuy,
I Almâsmezd, Zernest, Tbrcsv-ar, 'VdjdarecSe, V 11a, N.-Sirik, Aiud, Panticeu. Kezdivasârhely, 
I Erzsebetvâuos, Segesvâr, Nagyszeben și 'îh t6te 'farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 

și din țările streine. — Farhiaciile din ‘BraȘbV: a d-lor‘SEeiurich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle Cil prețilrile-originale în 'brl Și ce localitate din Austro Ungaria.

' ----- Sfe w Terescii de imitație. ■■ ■

Cereți anume Vin de buruieni a lții Hubert Ullrich,

Din causa acesta țâțe .lllărfiirile din magazinul meu

se vend cu prețuri extraordinar de moderate.
Rog pe P. T. public, care doresce a face cumpărături, se 

profite de acestă ocasie a.vantagibsă
Cu totă stima

Karâesonyi Kiss M.(406,9-8.)
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ATELIER DANTISTIC
Succesorul lui L. Goldschmidt, 

Strada Michael Weiss Nr. 5
JEtagiul I,

d’asupra magazinului de obiecte de aur al D-lui Bittermann - 

Dinți artificiali, calitatea cea mai bună 
cu plăci d’aur, aluminium seu cauciuc, dantură completă cu 

aur, dinți singuratici etc.
Dinți fără plăci pe ceriul gurii.

—îndrepteziă d.ixxții oresovLți strîmTo. ==— 
3^.’ Dinți singuratici dela 3 cor. în sus.

Dantură completă „
La cerere se dă pentru ori și ce lucru garanție de ® aid.
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. X 
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” X
X

mama iubitoare de familie se

Cafeaua de orz a lui Kathrelner-Knelpp
e veritabilă numai in pachete ori
ginale cu marca de aparare »Pfarrer 
Kne'pp«. Cafeaua aceea, care nu 
este provezuta cumarca aceasta seu 

ș s6 vinde cu cumpăna nu este veritabilă 
Kathreiner.

Nu esistă surogat mal curat șl înlo
cuire mai buna pentru cafeaua debob, 
ca cafeaua lui Knelpp. ------------- ==

S oooPPqSțs

■vat •
Vinul de burdienl "al meu'este mijl'oc secret. 'E compus din vin malaga 450 0, spirt de 

vin 1000. Glicerin‘100’0, Vih’l-Oșu^lO C), 'Sirop de‘fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rftdăcma,'helen,’rAdăcinIi'ameriCâ'ne, rădăcîdl de înziâii, râdăciiil calinus aa. 100. Aces
te părți constitutive să se amestete.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


