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De ce ne luptăm?
Cetitorul doritor de-a cunosce 

și a pătrunde cât mai bine temeiul 
lucrurilor își va fi pus mai de multe- 
ori întrebarea:

„De ce Românii nu se pot în
țelege cu Ungurii, de ce atâta certă 
și dușmănia între ei ? De unde vine, 
că. deși locuiesc împreună și sunt 
avisați prin sorte unii la alții, to
tuși ei sunt despărțiți în două ta
bere de luptă?

Mulți vor surîde c|’c®n(l; Ce 
pote fi mai ușor de înțeles? Apoi 
etă se întemplă și cu aceste doue 
popore, ce se petrece în lume prin
tre omeni, unul nedreptățesce pe 
celă-lalt, atacă, fiă din lăcomie, fiă 
din răutate, dreptul celuilalt. De 
aici traiul rău, certele, bătăile și 
desbinarea!

Vine însă Ungurul trufaș și bun 
de gură și 4* ce cătră Român: „Ce? 
tu te plângi că ți-am făcut nedrep
tate, că ți-am luat vre-un drept? Der 
ore nu eu sunt stăpânu ’n casă?Nu 
tot eu te-am împărtășit la tote drep
turile de care însu-și mă bucur? Nu 
suntem egali înaintea legii?

.. .Ce-ți mai trebue, decă poți 
să te bucuri și tu de fericirea mea? 
Iți trebue orenduelî și judecată 
dreptă? Etă deregătoriile și judecă
toriile maghiare din țeră, cari sunt 
pentru toți. De-i vrea să te cultivezl 
și să progresezi, nu te poți folosi și 
tu ca și mine, de școlele șiinstituțiu- 
nile maghiare ce le înființâză statul ? 
Ce ți-ar pute strica să iei parte la 
vieța mea maghiară, când și tu poți 
avă școla ta și-ți poți face rugăciu
nile în biserică în limba mamei tale? 
De ce n’ai pute-o duce cât de bine 
pe lângă mine? De ce n’ai trăi în 
cea mai strînsă frățietate cu mine, 
când nu-țl cer decât să mă recu
nosc! ca stăpânul și susțiitorul tău, 
și să fi trup și suflet cu mine în cu
getare, în simțire, în graiu și în scris 
bun patriot maghiar?

De câte-ori adversarii ne vin cu 
de acestea, de atâtea ori se găsesc 
și omeni păliți la creeii, ori slugar
nici, vai de ei, cari, stând la îndo
ială, simt ore-care plăcere de a da 
în glasul lor. C’așai, ne tot plângem 
că Ungurii ne asupresc, n’ar fi însă 
mai bine să căutăm a ne apropia 
de ei, căci atunci ei de sine ar în
ceta de a ne mai prigoni?

Cei ce cugetă și vorbesc astfel, 
n’au nici pricepere, nici simț pentru 
causa poporului român. In tot cașul 
ei nu sunt decât nisce dușmani ai 
desvoltării nostre naționale, ai ro
mânismului. Ei încurcă mințileome- 
nilor și le aruncă năsip în ochi, ca 
să nu vadă prăpastia, ce se deschide 
înaintea lor.

Tocmai în timpul de față acest 
soifl de cobe rele îșl deschid ciocul 
ici colo și lumea românâscă începe 
să fie neliniștită de strigătele lor 
fiorose.

Li-se spune omenilor noștri, că 
etă acuma a sosit vremea ca Ro
mânul să-și deschidă ârășl inima cea 
bună și să facă pace cu dușmanii 
săi seculari, ca la Eșculeu.

Gândiți-vă numai ce ar pute ieși 
dintr’o pace reînoită după o miie 
de ani, peste altă miie de ani? Ori 
dor necredința milenară s’ar pută 
preface de-odată, ca prin vraje, în 
fidelitatea cea mai neasemănată?

Atunci care e causa adevărată 
a luptelor dintre amintitele două 
popore? De sigur, că nu atât ne- 
dreptățirile — căci despre aceea, 
care e dreptatea și pănă unde merge 
nedreptă+irea, părerile pot fi forte 
deosebite — cât mai mult și cu 
deosebire faptul, că unul vrea să ni- 
micescă pe celălalt naționalicesce.

Așadăr nu e vorba de undrepț 
mai puțin ori mai mult, de o lovi
tură mai mică ori mai mare, ci e 
vorba de vieța națională, de a fi 
său a nu fi.

Ca să pătă trăi cine-va, îi tre
bue aer, hrană, îmbrăcăminte și miș

care. Trupul, organismul său trebue 
să fie sănătos în tote mădularele lui. 
Deci pe lângă acesta mai are lipsă 
și de libertate, căci de-1 vei închide 
între patru păreți se va slăbi și se 
va vesteji înainte de vreme.

Așa cum e aici în mic, se pe
trece în mare și cu poporul, Cum 
va pută trăi poporul nostru româ
nesc o viață națională, când din 
tote părțile i-se închide lumina săre- 
lul, care trebue să-o încălcjescă și 
fără de care ea va seca și se va 
veșteji?

In zadar vine unul și altul din
tre cei năimiți să ne spună, că to
tuși s’ar pute să fi și Maghiar și 
Român tot odată.

Nici un om cuminte nu-i va 
crede, fiind-că nu e modru să poți 
sluji de-odată la doi domni și să-i 
mulțămesci pe amendoi.

Tote așecjămintele în țără să fie 
unguresc!; limba maghiară se fie 
impusă pretutindeni în oficii, în școle 
și în afară de ele; tot ce face și 
înființăză statul să fie făcut nu
mai pentru înaintarea li mb ei și a 
culturei maghiare, ăr încât pentru 
limba ta propriă națională să te 
vecțl cțilnic isgonit cu ea de pretu
tindeni!

Ce prospecte și ce viitor ofere 
o asemenea stare de lueruri poporu
lui româu?

Reyista politică.
Săptămâna acăsta s’a făcut o 

schimbare în cabinetul Szell. Ministrul 
de comercifi Alex. Hegedus șl-a dat 
dimisia și în locul lui a fost numit 
Ferdinand Horanszky, unul din cori
feii fostului partid al lui Apponyi. 
Partidul acesta unindu-se cu parti
dul liberal la 1899 când venise Szell 
la putere, s’a aflat de lipsă ca mă
car acum după trei ani fusiunei să i-se 
dea o și mai mare consfințire prin 
intrarea lui Horanszky în ministeriu.

De-odată cu schimbarea acesta, 
ministru-președinte Col oman Szell a 
fost împărtășit de-o m&xQ distincțiune. 
Majestatea Sa monauchul, care pe
trece în Buda, a chemat alaltăerlla 
sine pe Coloman Szell și i-a confe
rit „marea cruce a ordinului Sf. Stifana, 
însoțind distincțiunea acăsta cu cu
vinte măgulitdre pentru Szell.

*

Congresul unguresc pentru au
tonomia catolică șl-a încheiat lucrările; 
El a desbătut și în special proiectul 
comisiunei de 27. Comisiunea însăr
cinată cu redactarea definitivă a 
statutului autonomie pe basa modi
ficărilor primite în decursul desba- 
terilor din Congres, încă șî-a sfîrșit 
lucrările. Luni, în 10 Martie n., con
gresul se va întruni din nou și se 
va face a treia cetire a proiectului. 
Tot cu prilejul acesta se va stabili 
adresa, ce se va înainta Maj. Sale 
monarchului. Se va alege o deputa- 
țiune, care va presenta monarchului 
adresa, și pe care monarchul o va 
primi în 13 Martie. Conducătorul 
deputațiunei va fi, probabil, prima
tele Vaszary.

„Egyetertes11 spune, că în ședința 
dela 10 Martie se va pune la ordi
nea cailei și adresa Metropoliei române 
gr. unite de Alba-Iulia și Făgăraș.

*

Săptămâna acesta s’a început 
desbate^ea budgetului pe ministerii. La 
desbaterea budgetului ministeriului 
de interne s’a vorbit mult și pro și 
contra reformei administrației. Că ce 
va fi din reforma acesta, se va vede 
încurend. Ea e forte complicată și rea- 
lisarea ei recere multă muncă și pre
vedere. Una seim însă, că și prin re
forma acesta guvernul urmăresce o 
politică esclusivistă de rassă și o 
centralisare din cele mai — ungu
resc!.

*

FOUILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cântece.
i.

Cucuie duios la graifi
Erî ml-ai dat și ac|i îmi iai,

ErI îmi tot vesteai noroc
Șl-astăd! nu-m! mai cânți de

[loc.

Cucule.de ce nu-mi cânți?
Tu mă ’ncânți, tu mă descânți.

După ce că m!-eștl ștrengar
N’ai nici milă, nici habar!

Cucuie cu graift blajin
Eu sunt singur și-s străin,

Codru-i verde, lunca ’n flori
Și tu dormi ca ’n sărbători!

II.
Cucuie, câți ani îmi dai?...

Numai șepte ani de trai.

Și mândruții din vecini
Nici mai mulți, nici mai puțini.

Cucuie, te miri că plâng
Când mă pierd cu mândra ’n 

[crâng....
Uite cucuie ce-ți cei;

Să-i mai dai mândrei vre-otrei.

Ca să fie cine-va
Să vie la grdpa mea

Să-mi aprindă candela,

Dimineța pănă ’n zori
La (jile de sărbători

Să-mi aducă nisce flori!

LH.

Rătăciți prin fund de crâng 
Mândrei mijlocelu-i strâng,

Și pe-o ramură de nuc
Ne pândesce-un moș de cuc.

— „Cucuie, de mi-eștl proroc
Hai ne spune de noroc!“ 

Cucul tace ca un hoț,
Și-mi tot dă ursuz din moț.

De nu-mi cânți măi cucuie 
Cucuie năucule,

Mâni am să mă fac haiduc
Să te ’mpușc, tâlhar de cuc!

Z. Bârsan.

In situație primejdiosă.
Episod din resboiul de secesiune din America, 

de Fr. C. Wickede.

Mulți, ale căror inimi bateau pentru 
libertate, fură constrînși a lupta în rîn- 
durile armatei de sud, și deși reușiră a scă
pa, totuși mulți și-au găsit mdrtea în fugă 
er alții erau nevoiți a se ascunde prin 
peșteri și munți. Intre acești din urmă era 
și Lewis Phiney.

Născut în munții dela New-Hampshi- 
re, avea o inimă tare ca granitul și ca mo
ștenire iubirea de libertate și ura cea mai 
înverșunată contra ori cărei asupriri. Nu 
de mult venise cu femeia și un copil de 
opt ani la Virginia, unde trăia fericit și 
mjflțumit, avend funcțiunea de învățător.

Se vorbea pe socotela lui, că ar fi 
sfătuit pe un sclav, se fugă și că i-a fost

când un om ajută celuilalt de a-și ajunge 
cel mai mare bun ceresc, libertatea!

In realitate însă era acusat pe ne
drept, căci ori cât de milă i-ar fi fost de 
bietul negru, totuși iubirea pentru femeie 
și copil îl ținea în reservă. Apoi nici func
țiunea lui nu era de natură, ca să pdtă 
sfătui seu ajuta pe cineva, deși cu scla
vii totdeuna era forte prietenos și aceștia 
îl considerau de amic al lor. Nici nu se pu
teau aduce dovedi contra lui, însă acesta 
nu era pedecă în fața cavalerilor, ca să 
nu se facă singuri,judecători asupra lui. 
Câtva timp a fost scutit prin funcția sa, 
însă mai târdiu au fost recrutați și privile- 
giații.

„Decă n’ai fi un afurisit aboliționist 
(adecă care cere ștergerea sclăviei), n’ai 
perde un singur cuvânt și ai fi luat de mult 
arma în mână, îi strigă odată un funcțio
nar cu surtuc vărgat, care i-a adus la cu- 
noscință, că l’au recrutat.

„Și decă este contra principiilor mele 
de a lupta în potriva fraților mei?u

„Ce principii! Omul care nu luptă 
pentru America de sud, n’are principii 1“ 

„Derfemeia, copilul? Gândiți-vă că sunt
de ajutor la acesta. O crimă de neiertat | străini în acestă țeră!*

Cucule.de
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Evenimentele, ce se petrec în 
timpul din urmă în Serbia, au dat 
speranțe vechiului pretendent Kara
gheorghevicI, că va pute face o lo
vitură de stat, prin care se detro
neze pe actualul rege. Fel de fel de 
svonurl s’au iscodit pe socotâla ti
nsului rege, și a sofiei sale. S’au 
colportat prin cjiaa e scene forte com- 
promițetore din vieța familiară a 
regelui, care se scie, că luase de so
ție pe o damă mai în vîrstă decât 
densul, cu care amintitele svonurl 
spuneau, că trăiesce așa de reu. în
cât au ajuns chiar la bătaie. Este 
ușor de judecat, că tote acestea au 
fost scornite de adversarii dinastiei, 
cari ajunseseră în timpul din urmă 
pănă acolo, de au umplut clarele cu 
scirea despre un atentat în contra 
regelui. — Ceea-ce se scrie însă 
acuma din Serbia nu mai e scorni
tură, ci adevăr. Alavanticî Radu, un 
aderent al lui KaragheorghevicI, s’a 
îmbrăcat în uniformă de general și 
cu câțl-va omeni ai săi a trecut 
peste Sava dela Mitrovița (Sirmiu) 
la Sabat, unde a dat alarma, și a 
voit să înduplece pe soldații dela gra
niță se se pună sub comanda lui. 
Asupra gendarmilor, cari l’au pro
vocat să se legitimeze, a tras focuri 
de revolver și sfirșitul a fost, că 
căpitanul de gendarmi Nicolici l’a 
culcat cu un glonț la păment. To
varășii lui Alavanticî erau patru in
divizi suspecțî, un culegetor-tipo- 
graf, doi pescari și un muncitor cu 
c|iua încercarea îndrăsnăfă a lui 
Alavanticî a fost condamnată intotă 
Serbia și la balul, ce s’a dat a doua 
seră în Belgrad la casina ofițerilor 
întru aniversarea a 20-a a procla
mării Serbiei ca regat, i-s’au făcut 
regelui și reginei ovațiuni entusiaste 
din partea ofițerilor. Ministrul de 
răsboih Antonici, în fruntea ofițeri
lor într’un discurs patriotic, a asi
gurat pe rege de fidelitatea corpu
lui ofițeresc. Alavanticî se numesce 
cu numele lui adevărat Milan Ra- 
dovanovicl și fusese mai înainte lo
cotenent în armata serbescă. Murind, 
a mărturisit, că a lucrat la ordinul 
lui Petru KaragheorghevicI.

SOIRILE DILEI.
— 23 Februarie, v

Alegerea nonilor A reni erei. Joi di- 
mineța a' avut loc prima ședință a s-tului 
sinod în România, convocat în sesiune 
estra-ordinară, pentru alegerea a doi ar- 
chierei. Au luat parte la ședință ambii 
mitropoliți, cei șâse episcop! și P. P. S. 
S. L. L. Archiereii Calist Botoșăneanul, 

Meletie Gălățeanul, Calistrat Bărlădeanul, 
Valerian Rîraniceanul, Nifon Ploieșteanul 
și Sofronie Craioveanul, —• în total 14 
înalț! prelați. Ședința a fost presidată de 
I. P. S. Sa Mitropolitul Iosif. După cetirea 
mesagiului regal de convocare' de cătră 
d-1 S. Haret, ministrul cultelor, S’a proce
dat la alegere. Au fost aleși pentru" titlul 
de Băcăuanul, în locul episcopului Conon, 
Archimandriții Veniamin Nițescu, starețul 
mănastirei Neamțul din Moldova și Ev
ghenie Humulescu, predicatorul Mitropo
liei din Bucuresci; economul George 
Georgescu, superiorul capelei române din 
Paris. Au fost aleși pentru titlul de Pi- 
teșteaniîl. în locul episcopului Pimen : 
Archimandriții Melchisedec Ștefănescu din 
Galați, Teofil Mihailescu dela Curtea de 
Argeș și Teodosie Atanasiu, egumenul bi- 
sericei sf.-lui Spiridon din Iași. Din acești 
șese candidați, ministrul cultelor va alege 
pe cei doi titulari ai locurilor vacante. 
Confirmarea lor s’a făcut eri la ora 9, 
într’o nouă și ultimă ședință a sft.-ului 
sinod, în acestă sesiune estra-ordinară.

Adunarea generală a „Tiuiișanei". 
Adunarea generală a institutului de credit 
și economii „Timișiana" din Timișora, ți
nută la 5 1. c., a decurs în ordine. Pre- 
senți — precum ni-se comunică — au 
fost 39 acționari, representați prin plenip. 
73, 1010 acții depuse cu 389 de voturi. 
Ședința s’a început la ora 10 presediată 
de dir. P. Rolariw, notar-comptabilul I. 
Miculescu, bărbați de încredere păr. Nic. 
Groza și C. Czaran. Tote conclusele aduse 
s’au luat în unanimitate: raportul direcți- 
unei și al comitetului de supraveghiere 
s’a luat la cunoscință, s’a aprobat bilan
țul anual și propunerile despre împărțirea 
venitului curat. Direcțiunei și comitetului 
de supraveghiere li-s’au dat absolutoriu 
pe anul de gestiune 1901. Spre scopuri 
culturale și spre binefaceri s’au distribuit 
cor. 811.37 bani. In direcțiune s’au reales 
fostul membru I. Theodorovits, și (nou) 
Nicolae Gherdan, cu totalitatea voturilor 
pe un nou period de 6 ani, er în comite
tul de supraveghere D. Buibaș pe restul 
periodului. Aceste alegeri s’au făcut — 
după cum e prescris — prin votare se
cretă. Dividenda face 15 corone de acție 
și să plătesce imediat după adunarea ge
nerală. La ora 2*/ ( d. m. adunarea resp. 
ședința s’a încheiat.

M. S. monarchal în Timișora. La 
vară M. Sa monarchul Francisc Iosif I. 
va merge la Timișora, ca să asiste la ina
ugurarea noului edificiu al școlei de că
deți. Comanda garnisonei ași început deja 
pregătirile de primire.

Societatea pentru fond de teatru 
român. Cetim în „Familia": Comitetul 
societății, cu sediul în Brașov, a ținut 
dela cea din urmă adunare generală 4 
ședințe sub presidiul d-lui Virgil OnițiiA, 

resolvind afacerile curente. Bărbații de 
încredere au fost rugați să încasseze ta
xele dela membrii și să mai stăruiescă a 
aduna membrii noi. Tot-odată comitetul 
s’a mai adresat la 22 fruntași, |ca să pri- 
mescă sarcina de bărbați de încredere. 
S’au estradat tdte diplomele. In ședința 
din 10 Februarie s’au presiontat socote
lile și s’a scontrat cassa. Averea constă 
din: 1) bani gata cor. 51,807-23; 2) acți
uni diferite cor. 86.620; 3) scrisuri fonci- 
are rom. cor. 158,436’26; 4) rentă română 
cor. 781’46. Suma cor. 299.144-94. Din 1 
Iulie 1901 pănă la 10 Febr. a. c., fondul 
s’a sporit cu cor. 12.855-69. S’a hotărît ca 
anuarul se se tipărescă la Brașov, având 
deja pentru acela unele lucrări interesante 
Afară de materialul obicinuit, d-1 Dr. Bra- 
nisce a pus la disposiția comitetului nisce 
documente și notițe despre turneul artis
tului Petculescu în Transilvania. In sco
pul de a culege păreri despre modul cum 
s’a opinat la Șimleu în genere despre mo
dul cum se crede se se facă în cestia 
inactivării teatrului și modificării statute
lor, secretarul comitetului s’a adresat cătră 
mai mulțl bărbați, eerendu-le părerea.

Porturi românesc! din Transilva
ni». Sub titlul acesta d-1 Guntram Schul
theiss publică un articol în numărul cel 
mai nou al revistei germane „Uber Land 
und Meer". Articolul conține și 6 ilustra- 
țiuni (o fată din Săliște, fete și flăcăi din 
Săliște, o nevastă din Poiana, o tînără 
păreche din Poiana, o familie din Poiana 
în haine de sărbătdre și o familie din 
Poiana în haine de tote (filele). Autorul 
articolului și-a cules datele la fața locu
lui cu ocasiunea serbării poporale, ce s’a 
dat la adunarea generală a „Asociațiunei“ 
în Sibiiu. Relativ la istoria Românilor 
autorul german susține, că Românii tran
silvăneni apar mai întâifl ca popor pasto
ral în Carpați, care după resbdiele turcesc! 
s’au coborît din munți și s’au aședat în
tre Sași (sic). Atât prin aceste cuvinte, 
cât și prin altele și mai explicite d-1 
Schultheiss înclină pentru teoria istoricilor 
cari negă continuitatea ndstră pe pămen- 
tul ardelean, recunosce însă, că Românii 
formeză grosul populației, în care Ungurii 
și Sașii se presentă ca nisce insule, er 
despre aspirațiunile culturale ale Româ
nilor, (remarcabile mai ales dela urcarea 
pe tron a lui Carol de Hohenzolern) 
Schultheiss dice, că sunt vrednice de res
pect.

Alegere de deputat. In Solnoc a 
fost Miercuri alegere de deputat. A fost 
luptă înverșunată între independisrul Kreut- 
zer și liberalul Kis. Alegerea s’a terminat 
Joi dimineța la orele 6 cu biruința libera
lului (1699 voturi față cu 1593.)

Furtună în dieta ungară. In șe
dința de eri a dietei ungare partidul 48-ist 

a făcut mare gălăgie din causa, că s’a in
validat mandatul lui Gabanyi, care fusese 
ales la Diosad. Doi deputați, Kubik și 
Ballagi, s’au înbrâncit. Președintele a tre
buit să suspendeze ședința.

Andre oniorît. Din Stockholm se 
depeșeză cu data de 7 Martie: Adi dimi- 
neță s’a întors espediția dela polul de 
nord, care a plecat înainte cu doi ani să 
caute pe Andre. Espediția a descoperit, 
că Andre și doi soți ai lui, când s’a co
borît din balon, au fost omorîți de eschi
moși. Espediția a găsit mai multe obiecte 
cari au fost ale lui Andre și ale soților lui.

Despre Eminescu. D-1 loan Scurtu, 
student universitar în Lipsea, a publicat 
în „Noua Revistă Română" un apel cătră 
toți aceia, cari au cunoscut pe poetul 
Mihail Eminescu și cari au scris despre 
el, ca să-i dea datele ce cunosc din vieța 
poetului. D-1 Scurtu lucreză la un studiu 
asupra lui Eminescu și doresce ca mono
grafia să fie completă. Densul a ținut la 
14 Februarie o conferență în limba ger
mană despre Michail Eminescu la socie
tatea studenților din Lipsea „Neuphilolo- 
gischer Verein".

Nouă cancelarie «Avocațială. D-1 
Dr. Iustin Pop advocat, face cunoscut, că 
și-a deschis cancelarie advocațială în Deva 
și că a luat și cancelaria din Deva a d-lui 
adv. Dr. A. Vlad.

Omor. Ni-se scrie: In Cuciulata, co
mit. Făgăraș: George Ghișoiu sen., om bă
trân de 70 ani, s’a găsit mort, aprope de 
casa sa, cu o sticlă în care era rachiu. 
Nesciind ai săi, că ce pdte fi causa, l’au 
îngropat fără multă bătaie de cap. Der 
fiiul său aflând dela alții, că de sigur a 
fost omorît, a cerut ca să iasă o comisi- 
une de doctori, spre a constata adevărul. 
Oomisiunea a venit în 1 Martie st. nou, 
după două săptămâni dela înmormântare, 
și a aflat la mort cinci coste rupte și că 
a fost sugrumat. Acum se caută crimi
nalul.

Bust, lui Hasnaș. Direcțiunea Te
atrului Național din Bucuresc! a luat ho- 
tărîrea să dea o representație estra ordi
nară, în sera de 25 Martie, pentru aduna
rea fondului destinat ridicărei unui bust 
marelui artist dramatic V. Hasnaș.

Unde duce beutura. Primarul George 
Chițict, din comuna Lupșa (comit. Făgăraș) 
dăinuind în beție, a rămas mort în câr
ciumă după masă, cu sticluța în mână. 
Acesta s’a întâmplat în 1 Martie. înmor
mântarea îi s’a făcut în 3 Martie. — Etă 
unde-1 duce pe om beutura!

Congresul socialist din Francia. 
Congresul socialist a adoptat în unanimi
tate programul partidului socialist, care 
prevede suprimarea Președinției Republi- 

„Tera se va îngriji de ei. Noi sun
tem omeni de ondre, poți să ni-i încredin
țezi liniștit?

A-se opune ar fi fost o mare îndrăsnelă 
Făcând preparațiunile;necesare, Lewis Phin
ney își strînse lapeptpe iubiții săi și merse 
să ia arma, ca se lupte în rîndul acelora, 
cari se revoltaseră contra patriei, a lui D-deu 
și a ondrei. Un cuvânt de mângâiere a 
fost numai ce a putut să-i șoptescă femeii. 
Cu puținul, ce-i lăsase bărbatul, se mai în
treținu cât-va timp, în cele din urmă însă 
fomea bătea la ușă.

într’o seră nu avea nimica de cină și 
ședend așa, se gândia la sorta ei și a co
pilului ei. Ultima bucată de pâne a dat’o 
copilului. Ce vor mânca însă mâne?N’avea 
pe nimeni, la care să se fi putut adresa 
în nevoia ei, der atunci își aduse aminte 
de cuvintele: „Vedeți pasările ceriului, 
cari nu semăna și nu seceră și Tatăl cel 
ceresc totuși le hrănesce". Ea își apleca 
capul cu umilință și o pace cerescă îi cu
prinse inima.

„Lilly!“ îi sună la urechi. Era vîjăi- 
tul vântului în arbori, care îi veni la 
urechi în formă de glas omenesc ? Erau 
simțirile ei adormite •<

— era la pieptul lui. 
lunei vădii, 
cum
ca o

bărbatului? — „Lilly!“ Ea înțelese, că 
acesta nu pdte fi amăgire, ci aievea gla
sul bărbatului.

Ca fulgerul sări la ușă, o deschise și 
La lumina slabă a

cât de mult s’a schimbat, și 
bărbatul rumen de odinidră devenise 
umbră.
„Lilly, scumpa mea soție" dise cu 
tremurătore, „am fugit".
„Slavă Domnului, Lewis!" 
„Insă mă urmăresc și nu pot sta. Tu 

cunosc! încă acea mică peșteră, ce 
găsit-o odată în escursiunile nostre?" 

„Da, da!"
„Acolo am să mă ascund și să 
pănă vom pute fugi la nord".
„Nu, nu, Lewis, du-te îndată,

sta aici nici o minută. Te-ar 
și —

„Și tu Lilly și Robert?"
„Noi vom face, ce vom 
pute veni după tine.

du-te !“
Nici un cuvânt de plângere nu eși 

din gura harnicei femei.
„Nu, nu pot acuma. Trebue să mai 

amăgite prin vocea . string puteri" răspunse el. „Cred! tu, că

voce

mân

vom
bite,

am

ră

Nu 
pute găsi

pute pănă 
Du-te, iu-

vei pute să-mi trimiți din când în când 
de mâncare?"

„Da — da! Insă ascultă!" — O să
rutare pe buzele copilului, ce dormia, o 
a doua sărutare scumpei femei, și eși în 
ndpte, ca să caute o vizuină, ca o fiară 
urmărită. Lilly Phinney se culcă târdiu 
după aceea, der somnul nu-i mai veni. In 
fie-care șuerat de vânt i-se părea, că aude 
pașii persecutorilor și grija, că ore în ce 
fel și chip să-i potă trimite mâncare, o 
chinuia neîncetat. întunericul însă trecu 
și când sorele răsări peste drepți și ne
drepți, veniră să caute pe desertor. Un 
tată, un soț trebue se fie căutat în casa 
femeii și a copilului. Casa fu răscolită și 
înjurând și batjocorind au plecat, după-ce 
nu l’au putut găsi. „Trebue să ne întdr- 
cera cu cânele" erau ultimele cuvinte, 
cari ajunseră la urechile nenorocitei femei. 
Ridicându-se apoi, se hotărî a-se duce, să 
caute pâne pentru iubiții săi. Ii trebuia 
un om de încredere, însă, cura să-l gă- 
sescă între atâția trădători? Nu putu 
ajunge nici la un resultat.—Inse Dumnedeu 
nu-i părăsesce pe cei nedreptățiți.

(Va urma).

Din alte vremuri....
Cu ochii ’n zare pironiți, 

Stătea copila ’n faptul sării, 
Perdută — suspinând privea, 

La apa mării.

Și val cu val venia încet, 
Lovind a mării ’nalte țărmuri, 
Vestind duiose armonii,

Din al’te vremuri....

„O, Domne — Domne adumi-1, 
Cu drag se-1 string, ca altădată — 
La piept să-i sar — să-i dăruesc, 

Vieța totă !....

în ochiul Iui curat să văd, 
Iubirea — rază luminosă, 
Și povestind, să-i giugiulesc

Bucla-i frumosă !

Tu sufletul ml-ai lumina, 
Și vieța mea întunecată !... 
De ce nu vii tu înger blând ?

O! vin’ odată!"...

Der vorba ei se pierde ’n vent, 
Și ’n palme capul lin își plecă,



Nr. 44.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

cei, a Senatului și a pedepsei cu mdrte, 
și înlocuirea armatei prin miliții, precum 
și suprimarea tuturor congregațiunilor.

Mișcarea studenților ruși Despre 
mișcările studenților ruși se comunică ur- 
mătorele din Petersburg: De curând s’a în
chis și scola superioră de poduri și șosele. 
Pe strade se plimbă multe mii de stu- 
dențl așteptând desfășurarea lucrurilor. Stu
denții numitei școle au cerut concesiune 
dela ministrul de culte pentru a ține o adu
nare. Ministrul 11-a refusat cererea. Marile 
fabrici în lipsa de furnisărl, au concediat 
mii de muncitori, aceștia îu loc de a merge 
pe la casele lor, s’au aliat cu studenții, 
contribuind astfel la crescerea agitațiunei. 
Din Varșovia se anunță, că au fost închise 
5 șcdle superiore din causa purtării studen
ților. Numărul celor arestați trece peste 1200

„Koos bacsi44. Sub titlul acesta d-1 
Pechy Arpad publică un foileton în diarul 
„E—k“, în care din incidentul unei con
ferințe ținute flilele acestea în# sala comu
nității reformate din Brașov de cătră bă
trânul Koos schițâză vieța și activitatea 
acestuia. Koos, este adl în etate de 74 ani 
și la 1848 a luptat ca honved. La 1855 s’a 
dus la București ca pastor al comunității 
reformate ungurescl. Acolo a desvoltat o 
mare activitate în interesul maghiarismului 
La 1856 a înființat acolo școlă ungurâscă, 
la 1857 a procurat clopote, a înființat socie
tatea „Hunnia44, la 1858 a făcut o călătorie 
de studii printre Clangăii din Moldova; la 
1863 a început edificarea bisericei reformate 
din BucurescI, care s’a terminat la 1866. La 
1869 ministrul de culte român Bosetti l’a 
chemat la sine și i-ar fi dis: „Ascultă pă
rinte, d-ta ești bun Ungur și bun popă, der 
acestea nu sunt în interesul nostru44. Apoi 
i-a oferit în ministerul de culte conduce
rea „secției ungurescl44 (?), el însă a refu
sat. Atunci consiliul de miniștri, prin mi
nistrul de interne Cogălniceanu i-a adus la 
cunoscință, că nu mai pote sta în Româ
nia. A venit acasă, unde fu numit profesor 
la preparandia din Deva, apoi la cea din 
Sighet director, pe urmă inspector școlar 
în Bistrița și dela 1878 pănă la 1893 în 
Brașov.

Certă îuti1'' primar și ajutorul seu. 
Intre primarul Szvacsina și ajutorul său 
Nagy Moritz din Olușiă, au isbucnit mari ne
înțelegeri, cari au găsit resunet și în pole
mice de cliare, procese de pressă, cercetări 
disciplinare, piarul „Kiss Ujsâg44 vorbesce 
de o „Panama44 la primărie, ăr Szvacsina 
declară, că în potriva lui luprâză o socie
tate secretă și că aștâptă liniștit resultatul 
cercetării.

Neriman klian și Scliossberger. Re- 
presentantul din Viena al Persiei trebue 
să fie un escroc de prima forță, căci etă 
ce se scrie despre el: Deja mai anii tre- 
cuți s’a făcut o interpelație în ^Reichsrath44 

în care dovedindu-se mai multe înșelăto
rii și falsificări de ale lui Neriman-khan, 
guvernul era întrebat, ce are de gând se 
întreprindă, pentru-ca nevrednicul repre- 
sentant al Persiei să fie revocat. In șe
dința de alaltăerl a „Reichsrath44-ului .s’a 
adus o nouă interpelație tot despre Neri- 
man-khan. Acesta făcuse înainte de asta 
cu mai mulți anî bogatului jidan Schoss- 
berger propunerea, că va mijloci se fie 
numit baron, decă îi va plăti suma de 
80,000 fi. — Jidanul s’a învoit și i-a dat 
lui Neriman un avans de 10.000 fi. Pe 
semne însă n’a putut să mijlocescă nimic, 
căci Scliossberger a murit fără baronie. 
Urmașii lui, găsind corespondența repre- 
sentantului persan între hârtiile repausa- 
tului Schossberger, au cerut cele 10.000 
fi. înapoi. Neriman nu vre să plătâscă 
Afacerea a ajuns în formă de interpelație 
înaintea parlamentului. Probabil, că Neri
man, în urma acestor scandaluri, va fi re
vocat dela postul, ce-1 ocupă.

Admiratul și pungașul. La cascada 
Niagara s’a întâmplat o mică aventură cu 
ocasia visitei principelui Henric al Prusiei. 
Un pungaș se apropia de admiralul Evans, 
care era în societatea principelui. Admi
ralul observa intențiunea pungașului și-i 
spuse în ton forte politicos: „D-le, ești în 
rătăcire, portofoliul meu îl țin în tot-deuna 
în buzunarul pantalonilor și nu în cel al 
surtucului, unde văd că vrei să întreprind! 
o operațiune44. Principele Henric a rîs din 
inimă de acest răspuns, er pungașul în
curcat din cale afară, își luă tălpășița. 
L’au lăsat se fugă.

Din Purcăreni. La darea de semă 
din comuna Purcăreni, apărută în „Gazeta 
Transilvaniei44 de Duminecă în 10 (23) Fe
bruarie, referitor la incassările întâmplate 
cu ocasiunea balului din 1 Ianuarie st. v. 
a. c., ca întregire rog respectuos să bine
voiți a mai publica următorele suprasolvirl, 
cari din erore atunci s’au omis : George Ru- 
cărean 20 lei, Ivanciu Stoianoviciu 2 lei, 
P. P. Manole 2 lei, apoi Ioan Moldovan 
4 lei, Ioan Perian, Vasile Neculau, Iorgu 
Polihroniadi, G. Risescu, Duțu Pârvulescu, 
I. lonescu, I. Steffinescu, O. Dimieneseu cu 
câte 2 lei. Acestea contribuirl sunt deja 
computate în suma de 201 lei, ce s’a amin
tit în numărul mai sus amintit. In deosebi 
esprim mulțumită d-lui I. Moldovan pen
tru ostenâla avută la acestea incassărl: 
Toma Giurgiu, preot, preș. com. parochial 
gr. or.

Volniciile unui „matriculant".
Acâș (Sălagiu), 4 Martie 1902.

Onorată Redacțiune! Revoltat pănă 
în adâncul inimeiiau condeiul în mână, se 
vă aduc la cunoscință numai unul din 
multele cașuri analoge, ce se întâmplă în 

comuna Acâș, unde maioritatea covîrșitdre 
o formeză calvinii destul de cu puțină 
frică de Dumnedeu, dâr cu atât mai mult 
cuprinși de șovinismul scârbos față de 
tot ce e românesc în acăstă comună.

Dumineca trecută adecă am avut să 
cunun o. păreche de tineri români, dintre 
cari mirele din Arded (corn. Sătmar), ăr 
mirăsa de aici. Sâmbăta, înainte de Du
mineca, în care era să se cunune, după 
sf. liturgiă, sub care miresa s’a mărturisit 
și cuminecat, întrebându-o cele prescrise 
și premergătdre s-tei cununii, la sfîrșit 
i-am dat miresei îndrumarea de lipsă, obici
nuită, spunendu-i, că mâne (Duminecă) 
dăcă sosesce mirele, amândoi să mergă 
luându-și cu sine 2 bărbați ca mărturii 
înaintea matriculantului, care aici e no
tarul, un mare maghiaron. I-am spus ca 
de obiceiu, că au să se îmbrace cuviincios, 
miresa înse nu cu cunună și velul de mi
resa pe cap, deore-ce acesta nu o pretinde 
legea civilă, au să mergă la matriculant 
„fără podobă și fără alaiu“.

Mirâsa Teresia Guleș, spre lauda ei 
fie dis, m’a ascultat, cum m’ au ascultat 
și alții.

Ce să vedî însă? In Dumineca aceea 
după amedi pe Ia 3 <5re, când mirii vin 
la sf. biserică frumos și cu pompă, cân
tând hori românesc! — ceea-ce cam arare
ori se întâmplă în acest sat aprdpe cal- 
vinesc—bieții miri nu mai joiesc a mi-se 
căi, că matriculantul așa și așa i-a certat, 
pentru-că nu a mers miresa cu cunună și 
vel, cu podăbe și alaiu, cum mergmiresele 
de calvin. Biata miresă a plâns de ruși
nea, ce a suferit’o înaintea mai multor 
Calvini, cari au mers și ei acolo să casce 
gura. Firesce, cu toții îi dădeau tot drep
tul matriculantului în contra „agitării44 
popii valah; între aceștia cu deosebire s’a 
distins un Czeke, ba durere, s’a aflat și un 
Român destul de slab, care dealtfel nu 
scie nici o bobă românesce, care și el a 
ajutat Ungurilor întru a ocări pe popp. 
cutezător valah. Ba matriculantul n’a voit 
nici să-i înscrie în matricula lui dicând, 
că adl e Duminecă; a trimis acasă mirii, 
ca să se îmbrace în haine de miri, și câte 
altele, amenințând între aceste și pe sub
scrisul, care n’am sciut nimic din tdte 
aceste, nefiind eu acolo.

Tdte aceste șicanări fără de nici un 
rost cu profundă durere și revoltă sufle- 
tâscă le-am luat la cunoscință din cuvin
tele miresei, mirelui, tatălui și mafiei mi
resei, precum și din cele ale nuntașilor, 
și i-am mulcomit dicând: lăsați, o să-l în
treb eu pe notariul, cum de el a îndrăs- 
nit să pretindă cunună și vel etc., căci 
la acesta nu-i dă nici un drept legea.

Am mers deci în altă di cu cea mai 
bună și curată intențiune la casa comu
nală, unde dând obicinuita salutare cu 
tdtă cuviința die cătră notariul — matri
culant, că am o întrebare modestă, și 

anume: cum își ia d-1 matriculant dreptul 
de a pretinde cunună și văl dela mirese, 
cu prilejul încheierei căsătoriei civile? La 
asta matriculantul-notar, cu firea și cu
vintele proprii rassei lui, urmate de nescai 
cuvinte alese din lexiconul culturei șovi- 
niste îmi spune, că ’ml va sări în cap 
(a kepere măszom), decă se va mai 
întâmpla, ca vre-o fată de valah să mai 
mergă la căsătoria civilă în acel chip, ca 
fata lui Găvrilă Guleș; că asta totuși e 
mult, ca cine-va să-și bată joc de legile 
țării și că prea sunt încredut, der să am 
grije, că mă va învăța el etc.

Eu, firesce, deși numai singur Ro
mân în cancelăriă, er matriculantul-notar 
avea pe lângă sine vre-o 4 calvini, ju
dele, scriitorii etc., am nimerit în grabă 
de i-am replicat cam respicat, că de aceea, 
că nu port frică de loc, ’mi va sări 
în cap fiind el, e mai slăbuț și mai 
micuț decât mine, der nici nu asta e ca
lea, ca să ne dăm la luptă ca dobitocele, 
ci decă am făcut ceva contra legii, să 
facă arătare la forurile competente în 
contra mea. De alt-fel cel-ce se mânie, de 
comun n’are drept. După aceste esplicări 
notărășelul meu devine tot mai furios și 
îmi spune pe-o răsuflare, că eu sunt un 
mare „valah44, de vreme-ce pe copiii dela 
șcdlă nu-i las să salute decât cu „Lau- 
de-se Isus Christos44 și nu cu „jd napot 
kivânok44, că am cutezat la petrecerile 
române din Acâș a trimite și câtor-va Un
guri din sat și jur invitări tipărite mimai 
românesce, că la casa unui Român cu un 
prilej de sărbătore n’am voit sc toastez 
decât românesce etc. etc. Reiese din tdte, 
că eu sunt un om „fdrte periculos44, și 
altele.

Cu răspunsul, firesce,. nu am rămas 
dator, și decă am aflat cu cale a descrie 
acest cas al meu, am făcut’o pentru-ca să 
vă puteți face ideie, d-le Redactor, cum 
sunt ei, stăpânitorii noștri. Unde nu pot 
alt-fel, stau înainte cu amenințări cu 
palma și pumnul și cu — „teremtette44.

Preohil Băliban.

€’ o ii v o c a r e.
„Asociațiunea pentru sprijinirea învăță

ceilor și sodalilor români în Brașov*  își va 
țină adunarea sa generală anuală Duminecă 
în 3 (16) Martie a. c. în localul ei (Strada 
orfanilor Nr. 4.) la 2 ore p. m. cu urmă- 
torea:

Ordinea de cți: 1) Deschiderea adu
nării prin presidiu; 2) Alegerea a doi 
membrii verificătorl; 3) Alegerea unei co- 
misiunl pentru înscrierea de membrii noi;
4) Raportul general al comitetului despre 
activitatea sa pe anul 1901; 5) Raportul 
asupra cassei; 6) Raportul comisiunei cen- 
surătore asupra cassei; 7) Votarea budge
tului pe 1902; 8) întregirea comitetului; 9) 
Propuneri de sine stătătore.

Privesce lung — cu ochii stinși,
Și plâns’o ’năcăl...

Prin nopte sarbede lumini, 
Răsar ca stele ’n fundul zării, 
Șl-o luntre-’șl taie drum mereu, 

Prin apa mării....

E-atâta pace — dor un vânt, 
Pe țărmur de mai pribegesce, 
Și apa ’n dorul lui nebun 

Neliniștesce....

De atuncla nimeni n’a vădut1

Prin sat frumosa fată — 
Pe line valuri s’a tot dus,

D’un dor mânată....

Șl ani de-arând s’a povestit, 
De-o fată de pe țărmuri!...

A fost un basm vechili și frumos 
Din alte vremuri 1 ...

Giotto.

Poesii poporale.
(Din Ofcea, lângă Pancwva.)

Câtu-i lumea și țâra 
Nu-i oraș ca Panciova 
Fete mândre ca ’n Ofcea.
La Ofceană așa-i fața 
Ca rouă de diminâța. 
Mândră-i Ofceana la gură 
Ca și rouă de pe mură, 
Da ’șa-i chitată la gene 
Ca rouă pe bugiene, 
Ochii ei cei sclipitori 
Ca revărsatul de zori, 
Ofceana-i flore de crin 
Cându-i pui mâna la sîn.

*
De când sunt eu pe lumiță 
N’am vădut așa peniță 
Ca la mândra mea ’n portiță, 
piua ninge, ndptea ’nghiață 
Nu se strică a ei verdâță 
Ca șl-a mândrei mele față.

*
Mândra ce ml-o plăcut mie 
Se portă pe ungarie 
Ca să-mi facă năcas mie,

Lui dracu năcas o face, 
Că am mândră cum îmi place 
Mai ’naltă și mai frumosă 
Nu ca și ea urîoiosă, 
Mai ’naltă și mai subțire 
Nu ca și ea făr’ de fire, 
Mai ’naltă și mai de viță 
Nu ca și ea cucăviță.

*
Dăscăliță preotesă 
Totă vara ești acasă
Și ești friptă și ești arsă;
Da eu vara’s pe hotar 
Și’s ca florea din pahar.

*
Vai mândră te spun și ochii 
Că-țl plac dascălii și popii, 
Preotâsă nu ti-i face
Măcar, mândro, să te calce.

*
Naltă-i mândra și subțire 
Și frumosă peste fire
Tune băla ’ntră-1 d’o ține, 
Că o ține prea de scurt 
De nu pot să o sărut.

Supărată-i a mea mândră 
Că n’are cămașă mândră, 
Nu de aia-i supărată, 
Da m’o văst cu altă fată

*

Mândrulița din vecini 
Te scie sara ce cinl, 
Dimineța ce prâncjescl, 
Peste (ji °um mai trăescl, 
Noptea cum te odihnescl.

*
Trandafir cu crânga ’n sus 
Scil tu mândră ce țl-am spus, 
Să nu te mai rumenescl 
Că prea tare bătrânescl, 
Și dâcă îi bătrâni 
T6tă lumea te-o urî, 
Te-oi urî mândră și eu 
Și te-o bate Dumnedeu.

*

Badea ’nalt și bălăneț 
Cu trei rânduri de păr creț 
Și cu două de inele 
Gura lui faguri de miere, 
Unde pioă câte-un strop 
Să-mi resară busuioc,
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La acestă adunare sunt rugați a lua 
parte toți membri acestei asociațiunl, pre
cum și alțl binevoitori și amici ai ei.

Din ședința comitetului „Asodațiunei 
pentru sprijinirea învățăceilor și sodahlor ro
mâni în Brașov* *,  ținută în Brașov, 21 Fe
bruarie n. 1902.

Unde pică câte un pic
Să-mi răsară siminic,
Unde pică din guriță
Să-mi răsară tămâiță.

*

Frundă verde de pe rît
Cine drac o mai vădut,
Erbă verde sub părete
Un fecior la două fete;
Erbă verde sub cuptor
O fată la doi feciori;
Erbă crâță prin fenață
Fată hîdă și mărâță.

*

Câte flori vara înflor
Tote mie-mi plâng de dor,
Că-s voinic și nu mă ’nsor;
Câte flori pe rîturele
Tote-ml plâng ml-e de jele
Că-s voinic și n’am muere.
Eu le spuneam lor așa
Că mi-’i mândra tinerea, 
Mi-c’oiii da de rău cu ea.

Culese de Petru Tomiciu,
econom.

loan Socaciu, I. Bariu,
președinte. secretar.

Reuniunea rom. de imormentare 
din Sibiiu.

Duminecă 23 Februarie a. c., la orele 
11 din di, șl-a ținut „Reuniunea română de 
imormentare din Sibiiu*  a 2-a adunare ge
nerală ordinară în localitățile „Reuniunii 
socialilor români din Sibiiu*.  La adunare a 
participat un număr însemnat de membrii 
din cl. economilor, a meseriașilor și a inteli
genței nostre.

Acâsta adunare, din tote straturile so
cietății nostre, mi-a revocat în memorie o 
publicațiune făcută în diarele nostre, dâcă 
nu mă înșel de secretarul actual al Reu
niunii acesteia, tot-odată unul din întemeie
torii ei, înaiute de alcătuirea Reuniunii. In 
acea publicațiune se insistă asupra impor
tanței Reuniunii, ce să cuprindă în sînul 
său pe inteligent, pe meseriaș și pe țăranul 
agricultor, ale căror interese sunt atât de 
strîns legate la olaltă. Aici ne și este dată 
putința de a-ne cunosce pe inteligentul nos
tru cu durere pentru muncitorii noștri și 
de a cunosce pe muncitorii noștri, cu cari 
tot așa de bine ne putem duce la îndepli
nire lucrările nostre, dâcă nu mai bine ca 
cu străini, la care atât de mult ne convine 
unora dintre noi a recurge. Numai când ne 
vom cunosce unii pe alții din tote punc
tele de privire — și numii când ne vom 
aduna tote forțele, vom pute să ne afirmăm, 
vom sci să impunem ori și cui. Din aceste 
puncte de vedere mânecând, ar fi de dorit 
ca omenii noștri de bine să lucreze din 
răsputeri pentru înființarea în tot locul, 
unde numai se pote, de reuniuni de imor
mentare.

Cursul adunării generale a Reuniunii 
nostre a fost următorul: Directorul Reu
niunii, d-1 Pantaleon Lucuța, prin cuvinte 
potrivite bineventâză pe membrii presențl 
și deschidând adunarea, îi rogă să esprime 
condolență pentru cei 18 membrii decedați 
pănă astădl, ai reuniunii. După aceea în- 
trându-se în ordinea de cji, secretarul reu
niunii, d-nul Vidor Tordășianu, cetesce ra
portul general al direcțiunei despre activi
tatea reuniunii în cursul anului 1901.

Raportul s’a luat de adunarea 
generală la cunoscință. Asemenea s’au 
luat la cunoscință cu aprobare socotelile 
reuniunei pro 1901 cetite și revădute în 
cursul adunării, s’a dat direcțiunii absoluto
riul. Aci țin să observ, că adunarea gene
rală, la propunerea membrului domnul Ti- 
motdu Popovicl profesor seminarial, voteză 

mulțumită protocolară directorului Panta
leon Lucuța și secretarului Victor Tordășianu, 
pentru competințele lor statutare de câte 
4 respective 3 corone după fie-care cas de 
morte, competințe pe cari le-au dăruit și 
în anul trecut fondului Asilulu^.. de 
reuniune în scopul de adăpostire"la.timpul 
său a orfanilor și a omenilor neputincioși 
și scăpătațl.

La punctul „propuneri eventuale14 di
recțiunea reuniunii propune adunării gene
rale: a lua la cunoscință retragerea din di
recțiune a membrului Nicolae Togan, admi
nistrator protopopesc, și a pune la cale în
tregirea postului. Adunarea răzimându-se 
însă pe împrejurarea, că d-1 Togan nu șl-a 
motivat prin nimic retragerea din direcțiune 
și mai considerând, că în anul viitor se va 
alege direcțiunea pe un nou period de trei 
ani — n’a primit demisiunea d-lui Togan 
și îl rogă a face și pe viitor parte din di
recțiune și a contribui după posițiunea sa 
de paroch-protopop la cât mai grabnica 
alcătuire a secției a 2-a independente.

In cele din urmă alegându-se de ve
rificatori ai protocolului adunării generale 
membrii: Emil Verzariu, Candid Popa, Flo- 
rea Crucița și Timoteiu Popovicl, directo
rul P. Lucuța mulțumesce membrilor pen
tru interesul ce-1 portă acestui aședământ 
umanitar, și declară a 2-a adunare generală 
de încheiată.

*
Din raportul general al direcțiunei, is

călit de d-oii Pant. Lucuța director și V. 
Tordășan secretar, reiese, că averea reuniu
nei cu finea anului 1901 a constat din: 1) 
Saldul cassei cor. 62.17, 2) Elocat la „Al
bina11 1468.93, în total cor. 1531.10; la 
acesta se mai adauge suma elocată a fon
dului asilului cu 266.77. Averea totală în 
bani e de cor. 1797.87.

2^pel.
Mai mulțl fruntași din comuna nostră 

inspirați de cuvintele marelui poet V. Alec- 
sandri:

,,Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi și la durere 
Unde-s doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce.“ — 

într’o adunare ținută în 16 Dec. 1900 au 
decis înființarea unei „Reuniuni de cetire 
și cântări14. Cu acâstă ocasiune s’au compus 
statutele după modelul statutelor Reuni
unei de cetire și cântări din Ooșteiu, și 
s’au înaintat Domnului ministru de interne 
spre aprobare.

Nu peste mult timp Reuniunea proiec
tată — în urma aprobării statutelor — s’a 
și înființat, și într’o adunare ținutăt în 10 
Noembrie 1901 s’a constituit conform 'sta
tutelor. Cu acâstă ocasiune s’a reorganisat 
fostul cor și s’au luat disposițiunile nece
sare pentru înființarea unei biblioteci, în 
scopul desvoltăril gustului de cetit și a 
răspândirei cunoscințelor folositore printre 
membrii reuniunei.

Dispunând însă de mijloce materiale 
forte modeste, ne luăm voe prin acesta a 
ruga raspectuos pe toți acei P. t. domni, 
cărora le dă mâna și le zace la inimă 
înaintarea poporului român, să binevoiăscă 
a ne sprijini întru relisarea scopului, ce 
ne-am propus, dăruind pe sâma bibliotecii 
reuniunei nostre cărți, reviste, foi; cu-ideo- 
sebire d-nii librari, redactori, editori'și'au^ 
tori de cărți și foi române sunt rugați prin 
acăsta a dărui pe sâma bibliotecii reuniu
nei nostre câte un esemplar din productele 
lor. (Adresa: „Reuniunea de cetire și cân
tări “ Iertof u. p. Vrăny).

In legătură cu acestea amintim, că în 
în înțelesul statutelor §.... cel ce plătesce 
pentru tot-dâuna Ia fondul „Reuniunei de 
cetire și cântări11 din Iertof 20 cor seu dă- 
ruesce în suma acesta cărți, foi său alte mij- 
looe pe sâma bibliotecei reuniunei se con
sideră de membru fundator.

Tote jurnalele române sunt rugate a 
reproduce acest apel.

Iertof, în Faur 1902. s ■
Procopie Marila, Iosif Lapadat,

președinte. bibliotecar.

Sortea emigranților în America.
țlilele trecute am publicat soirea, că 

boia emigrării s’a lățit în mod înspăimân
tător printre țăranii din comitatul Târna- 
vei-micl și că mulțl dintre ei se pregătesc 
a-șl părăsi vetrele strămoșesci, a lua bățul 
pribegiei și a merge în America.

A început se prindă rădăcină și la ță
ranii noștrii credința, că mergând în Ame
rica în scurt timp au să se îmbogățescă și 
apoi cu berechet de bani se vor pute re- 
întorce acasă. Credința acesta e deșartă și 
primejdiosă, dovadă două scrisori, ce le pu
blicăm aici după „F. JPoporuluiu din Si
biiu dela doi emigranțl Români, cari îșl 
blastămă sortea și câsul când au plecat 
peste Ocean. Țăranii noștri să ia aminte și 
bine să-și cumpănescă pasul ce-1 fac când 
iau o hotărîre atât de însemnată și care 
în urmările ei mai tot-deuna e dasastruosă 
pentru ei și familiile lor. Nu trebue să mai 
spunem, că preoții și cărturarii noștri dela 
sate au sfânta datorie de a lumina poporul 
și a-1 desmânta dela emigrare.

Etă cele două scrisori de cari am fă
cut amintire mai sus:

Muncie (Indiana), 3 Faur 1902.
Mulțl se află astăcji în mare miserie, 

blăstămându-șl sârtea și tot-odată ciasul, în 
care s’au decis a pleca în acâstă străinătate 
și lume nouă, care face pe om ne-om și îșl 
capătă din sănătate nesănătate. De ar sci 
fie-care, că ce dulceță se află în America, 
sunt sigur că nu și-ar mai duce nasul la 
bancă, spre a-șl însărcina puțina-i moșliră 
seu să-șî vândă vituțele din jug, lăsându-șl 
jugul în cuiu și nevasta și copilașii lui pro
prii într’o mare jale și cu inima mâhnită 
de plecarea lui. Cugetă, că merge la Ame
rica să facă sute, da mai nainte de a pleca 
în America nu-șl cugetă, că Domne, sunt 
eu în stare a-ml câștiga, său decă ajung eu 
acolo fire-aș sigur, că dau de lucru seu cel 
puțin de s’ar încrede epistolei, care o scrie 
altul, care se află de 2—3 ani acolo și de 
bună sâmă acela chiar la dulcii săi părinți 
seu frați, surori, nu scrie lucruri neadevă
rate ; dâr nu le bagă în semă pe nici una, 
numai plâcă boesce la America, și decă el 
sosesce aici, atunci vede că ce e de făcut. 
Nu-i vorbă, mulțl s’au folosit aici, dâr îșl 
blastămă sortea și câsul în care au plecat 
la America, fiind-că pănă acum au mers 
forte bine lucrurile în America și fie-care 
după munca și Ostenâla lui dilnică a putut 
folosi ceva, dâr începând de acum înainte 
mult nu va mai dura, fiind-că s’a înmulțit 
forte tare lumea, de chiar astădl mulțl sunt 
cari de-abia îșl pot câștiga cu ce să tră- 
âsoă, și totuși omenii noștri nu-șl curmă ve
nirea la America, din causă că nu se în
cred la cele scrise despre împrejurările din 
America de cei mai vechi.

Vasile Coman, din Hașfalău.

Tot în felul acesta scrie un altul, care 
a ajuns în alt stat din America.

Cleveland (Ohio), 4 Faur 1902.
Ne pare rău de omenii noștri, că nu 

sunt atât de luminați, ca să judece ce scriem 
de aici, căci om cuminte nu pote să laude 
America, nu pentru omeni cari au moșioră și 
copii, ci aici este de trăit numai pentru 
aceia, cari sunt de tot săraci și vin cu fa
milii cu tot, nu să fiie bărbatul să lucre 
pentru 300 fl. de drum încoce și încolo și 
pe lângă aceea subsistența lui aici și chel- 
tuelile familiei acasă, și nu e sigur că are 
ori ba de lucru, că nu capătă; și numai ei 
sciu ce inimă duc, și decă un flecar scrie 
că are plată bună se iau și omeni, cari ar 
putâ trăi acasă, după aur în vânt, dâră la 
urmă văd ce au făcut, dâr e târdiu. Deci 
ar fi bine, ca conducătorii poporului să 
convingă pe omeni, că nu lăcomia după 
mai mult face pe om fericit, ci mulțumirea, 
și cum ai potrivită avere și cumpătarea și 
odihna inimei, care o are omul numai în 
familia sa; că în America mulțl sufer du
reri trupesc! și sufletescl, muncind și cât 
nu pot, ca să 'scape odată din jug și să 
vie acasă. Cine nu e tare lipsit, să rămână 
acasă și să nu-șl vândă libertatea.

Pavel Borzea, din Viștea de-jos.

Producțiuni și petreceri.
Duminecă în 17 Februarie a. c. s’a 

aranjat un frumos concert și s’a jucat o 
potrivită piesă teatrală în comuna Semlac 
din partea apusenă a comitatului Arad, 
adecă într’un sat dela marginile românis
mului, unde, durere, prea puțin se lucră 
pentru ridicarea în cultură a conaționali
lor noștri.

Programul vast a fost alcătuit cu deo
sebită îngrijire, âr cântările și declamările 
au succes peste așteptare. A plăcut mult 
monologul „Mama Anghelușa“ de Alexan
dri și predat de tînărul Istin, precum și 
„Despărțirea Basarabiei1*,  care deși am au- 
dit’o în multe concerte, nicăirî nu m’a în
cântat așa de mult, ca în depărtata co
mună Semlac, unde Românii dau pilde 
vrednice de urmat chiar și de diferitele 
seminții streine din sat.

Sfârșitul producțiunei, predarea co
mediei poporale „Ce face dracu?" de T. 
Speranță, a încoronat cu succes nisuințele 
nobile ale fruntașului țăran Teodor Suciu, 
care cu multă tragere de inimă și-a înte
meiat cor de 38 tineri, i-a instruit cu multă 
pricepere, fiind densul un bun dirigent și 
citerist și flautist cu șcdlă musicală.

Jocul original al „actorilor" țărani 
a frapat și pe streinii, cari au umplut sala 
de joc a comunității ort. rom. din Semlac, 
care sală, mulțămită fruntașilor din Sem
lac, adi aduce fruraose venite pentru sco
purile culturale.

După teatru a urmat joc pănă dirai- 
neța și cu aceeași căldură și însuflețire, 
care e caracteristică Românului de pretu
tindeni.

Ar fi de dorit, ca pilda țăranului in
teligent din Semlac să o urmeze și alții, 
mai ales cei de prin satele mărginașe cu 
Ungurii și peste tot cu străinii.

însemnătatea corurilor poporale tre
bue să o înțelegă odată și acei fruntași, 
cari pănă adi, fie din nepăsare, fie din 
trândăvie, nu și-au luat ostenelă să înciri- 
peze un cor de adulți, cari nobilitându-se 
pe ei, să aducă plăcere și inimilor săte
nilor.

E.

Șoi.inuș, 24 Faur 1902.
Onorate D-le Redactor! Ou inimă plină 

de bucurie viu a-vă raporta despre unele 
fapte, cari merită a fi date la publicitate.

In comuna nostră Șoimuș (corn. Să- 
lagiu), care e curat româuâscă afară de doi 
jidovi și un ungur, locuitorii ei fiind io
bagi mai toți nu au fost adăpațl din isvo- 
rul culturei și așa fiind în mare nesciință 
au fost forte însetați de dorul de învăță
tură, având mai înainte nesce învățători 
cari nu se prea interesau de școlă. Oausa 
pote a fost dotațiunea slabă.

Dâr acum tocmai după dorința nostră 
avem învățător pe d-1 Alesandru Mauu, care 
de doi ani și jumătate se află în mijlocul 
nostru. Ține școla în stare bună, cu un zel 
deosebit șl-a început activitatea anului șco
lar, și-a sciut atrage copiii la sine, încât 
îl iubesc ca pe un adevărat părinte.

Ca să vadă poporanii ce folos pote 
aduce școla și învățătura, încă în decursul 
acelui an a arătat, ce pâte face un învăță
tor vrednic de chemarea sa, a dat o pro- 
ducțiune cu cântări și dialoguri forte 
instructive pentru popor. Asemenea a 
făcut și în anul al doilea, âr din veni
tele acelor producțiuni s’au cumpărat cărți 
pe sâma bibliotecei școlare.

Mult ne desfătâză și .corul înființat de 
d-sa, constătător din școlari și fete mai mă- 
rișore.

Forte ne-a încântat cele audite și vă- 
dute la producțiunea declamatorico-teatrală 
ținută la 9 Faur a. c. când s’a predat prin 
doi elevi și șepte eleve poema „Deșteptarea 
lui Traian*,  de Vulcan. Cântările încă au 
reușit forte bine.

Al 10-lea punct din progr. a fost piesa 
teatrală „Ce fare dracu*  de Th. D. Speranță, 
predată cu istețime, o piesă forte instruc
tive pentru popor, cu deosebire pentru 
bețivi.

In pausă a fost jucat istoricul joc 
„Căluș'rul*  de câtră 9 tineri de ai noștri, 
care joc pentru noi a fost ceva' nou.

Senatul școlastic îșl ține de datorință 
a aduce d-lui învățător și pe acesta cale 
mulțămită.

Stefan Sav, 
membru al sen. școlar.
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ULTIME SOIRI.
Constantinopol, 7 Martie. Guver

nul turcesc fiind informat, că Sara- 
foff se află în Macedonia unde orga- 
nisâză bande spre a distruge linia 
ferată Constantinopol-Salonic, a dat 
ordin veliilor să ia mesurl, punând 
și un premiu pentru prinderea lui 
Sarafoff.

Sabaț, 7 Martie. Pe Alavanticî 
nu l’a împușcat căpitanul Nikolici, ci 
gendarmii. Când Alavanticî a des
cărcat asupra lui Nicolicî, garnisona 
•constătătofe din 80 gendarmî și fi- 
nanțî a dat o salvă, așa că Alavan- 
tici că fu nimerit de 80 de glonțe.

Jbiteratură.
„Cartea Durerii*  de Emil Bougaud, 

tradusă din originalul frances de Iacob 
Ntcolescu, editura lui Dr. E. DAian», Tipo
grafia lui Heinrich. Uhrmann din Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. Se află de vin^are la Tipografia 
„A. Mureș>anuu.

A apărut „Cartea sâcrelor*  de Ma
ron, o broșură h«zlia de 128 pagini, ou- 
prin^eud peste 50 de poesii la adresa s6- 
■orelor. Broșura ofere lectură fdrte plăcută, 
mai ales pentru gineri. „Cartea s6crelor“ 
se pâte procura și de!a Tipografia „A. 
Mureșianii“ în Brașov ou prețul de 1 cor. 
plus 5 bani porto.

întrebuințarea gunoiului.
(Urmare.)

Locul îngrășat bine da de trei 
și patru ori mai mult decât cel ne- 
gunoiat. En te uită dumneta la chi
pul acesta, care arată două grămezi 
de sfecle pentru vite: grămada mai 
mare este de pe un loc îngrășat. Se 
vede din ochi, că este cel puțin de 
trei-orl mai mare, decât grămada cea 
mică, care este după aceeași întin
dere de loc. der negunoiat. Grămada 
mare a cântărit 669 kg., cea mică 
numai 193 kg Adevărată minune, 
moșule!

3) Sfecla de zahăr, numită astfel 
pentru că din ea se scbte zăhar, este 
cu rădăcina albă și mai mică. Ea nu 
sufere bălegar păios, ci de cel ros 
bine, care trebue să se împrăscie 
tomna, și nieî-odată primăvara, când 
îi este vătămător; mai bine îi pri- 
esce bălegarul de boi și vaci, cel de 
oi îi strică. Se pot căra pănă la 25 
cară la pogon.

4) Cartofii se îngrașă potrivit, cu 
20—25 cară la pogon. Gunoiul să 
fie mai mult putred, decât păios. El 
se cară și îngropă cu ogorul de tbmnă 
seu se împrăscie ierna și se îngropă 
primăvara la sămănat. Fiind-că car
tofii se semănă, ca și porumbul, pe 
urma plugului, putem pune gunoiul 
numai în brazda în care se pun și 
-cartofii de sămînță, decă avem bă
legar puțin.

5) Citorea nu suferă gunoire prbs- 
păta, ci se pune în al doilea seu al 
•treilea an după îngrășare.

— Der de ce fel de cicbre vor
besc!, domnule? Eu nu cunosc de
cât cicorea sălbatecă, care cresce pe 
câmp și prin fenațe.

— Oicbrea cultivată se trage 
din cea sălbatecă, este la fel, numai 
că face o rădăcină mai grăsă, par’că 
ar fi de păstărnac. Rădăcinile le cum
pără o fabrică din Bucurescî, care 
le usucă, le prăjesce și le macină, 
făcând din ele o făină, care se pune 
la cafea.

6) Pentru tutun se pun 20 cară 
bune de gunoiu putred, mai bine 
tbmna înainte de ogor.

7) Nutrețurile, cum sunt 
porumbul sămănat des și cosit, când 
îi dă spicul, apoi borceagul (amestec 
de măzăriche și ovăs) și meiul sunt 
forte primitbre de gunoiu; pentru 
ele se pote îngrășa locul ca și pen
tru porumb și sfecle de nutreț.

— Dintre nutrețurile pomenite 

de dumneta acuma, eu nu cunosc 
decât meiul. Cunosc și măturile pe 
carî le pun bmenii din ToroenI, de 
legă mături din spicele loc, ăr co
cenii îi pun pe foc său fac garduri, 
ori înfundă ceardacele cu ei.

— Tocmai de măturile, pe care 
le cunoscî dumneata vorbesc eu, mo
șule: dăcă le sameni mai des, prin 
împrăsciere, nu în cuiburi, ca de po
rumb, atunci nu cresc așa mari, der 
sunt fragede și dulci, de le mănâncă 
vitele, nevoe mare. Apoi se fac așa 
de bine, încât cosesc! totă vara, de 
dai la vite cositură puțin pălită (ofe- 
lită), ba îți mai rămâne și de făcut 
fân; ăr după cositură măturile odrăs- 
lesc din nou și dai vitele la păscut 
in ele.

împrejurul Bucurescilor, unde 
plugarii țin vaci pentru lapte și se 
hrănesc, vânzând laptele în oraș, se 
semănă multe mături pentru nutreț.

Tot așișderea și cu porumbul: 
decă-1 sămănăm des prin împrăsciere, 
dă un nutreț verde, mai tot așa de 
dulce ca și măturile.

Sătenii din Moldova sâmănă 
mult porumb de nutreț, pe care la 
nevoe și lipsă de fân îl cosesc mai 
fraged și-l usucă.

— Tomai îmi aduc aminte acuma 
de ceea-ce povestea feciorul meu 
Dinu, care șl-a făcut miliția la arti
lerie în Roman: el ne spunea, că și 
porumbul pentru bobe tot prin îm- 
prăștiere să semănă, de răsare des; 
er la săpat omenii îl răresc, așa că 
lasă numai un fir la un loc. Nu cum
va este mai bine cum fac Moldo
venii ?

— Nu, moșule, tot mai bine 
este să pui porumbul pe brasdă. fi
ind-că faci economie de sămânță și 
îl poți rarița, însă cum țl-am spus, 

! păcatul dumniavostră este, că puneți 
cuiburile prea rar și lăsațl prea multe 
fire în cuib.

— Der borceagul, ce este dom
nule? N’o fi și asta vre-o snovă din 
cărțile dumniavbstră, de nu s’a mai 
pomenit în țera românăscă?

— Se vede, moș Ibne, că nu 
prea ești purtat prin lume. Dâcă ai 
fi fost pe la Bucurescî, între alte 
lucruri nevăcjute șine mai aucfite de 
dumnâta, ai fi văijut și borceagul: 
măzărica semănată la un loc cu ovă- 
sul; trei băniți de măzăriche se 
amestecă cu o baniță și jumătate de 
ovăs, se sâmănă primăvara timpuriu. 
Când măzărichea a dat în flăre, se 
cosesce și dă un nutreț verde său 
un fân fbrte hrănitor.

Tote aceste nutrețuri: măturile, 
porumbul, meiul și borceagul, lasă 
că cer pământ bun din fire, der se 
fac cu atât mai bine, cu cât locul 
este mai bălegăros. De aceea pen
tru nutrețuri, ca și pentru porumb, 
trebue să gunoim puternic.

Meiul dă de trei și patru ori 
mai mult, dăcă e bine îngrășat. Așa 
o probă făcută mai anii trecuțl a 
dovedit, că pogonul negunoiat a dat 
vre-o 400 chilograme cositură verde, 
er cel gunoiat aprâpe 20.000 chilo
grame.

Nu mă îndoesc, că cu vremea 
se vor pune și pe aci astfel de nu
trețuri.

8) Inul și cânepa nu sufer gunoiu 
păios, ci de cel ros, care se pune 
tomna. Dăcă vei pune inul în băle
gar păios, se face prea bățos și deci 
nu e bun de fuior.

Pentru cânepă este bun gunoiu] 
de oi și găinațul.

Cenușa împrăsciată peste semă
nătura de in seu cânepă de curând 
răsărită, îi foloseace mult și o fo
resee de pureci.

9) Trifoiul seu lucerna, cum i-ai 
cjia dumneta, domnule, se pâte în
grășa cu bălegar?

— Lucerna, ca mai tbte sămă- 
năturile de nutreț, cere șj ea pământ 

bogat, dâr nu se pâte pune pe loc 
gunoit anume pentru ea, căci ar nă
pădi-o buruenile; ci mai bin se sâ- 
menă după porumb, care se se fi 
îngrășat puternic.

Decă însă vedem, că lucerna 
eâte fără și cresce încet și slab, 
atunci îi putem da tomna târefiu un 
strat subțire de gunoiu mai mult 
putred, care la primăvara viitore se 
grapă seu se grebleză, spre a înlătura 
păiușul, care bine înțeles, că nu se 
aruncă, ci se cară pe locul de po
rumb seu la grămada de compost. 
Alt îngrășământ fârte bun pentru 
lucernă este musiul de bălegar, adecă 
pisălăul scos din butoiul de lângă 
grămada de gunoiu, după ce s-a în
doit cu apă. Se cară astfel vre o 
1500—2000 vedre la pogon. Mai 
este încă un îngrășământ forte bun 
pentru lucernă, anume compostul, des
pre care am să-ți vorbesc, după-ce 
voiu isprăvi cu gunoiul.

(Va urma.)

Rachiul de pere.
Rachiul de pere este tot atât de bun 

ca și orl-care altul, vorba este numai să se 
scie cum trebue destilat.

Perele care se coc în Octomvrie și 
Noemvrie, pot sluji la fabricațiunea rachiu
lui, în loc de a fi lăsate să se strice și să 
putredescă.

Pentru fabricațiunea rachiului de pere 
se preferă în tot-dâuna acele pere, cari nu 
sunt prea copte. De aceea trebue să se de
părteze cu cea mai mare grije tote perele 
acre, bătute său cari au început a-se pu- 
tredi.

Se operâză punend mai întâii! perele 
să fermenteze pentru a-le pută destila în 
urmă, fie înse-șl fructele numai în zema lor.

Procedeul dintâiî! însă este acela care 
dă cea mai mare câtime de rachiu și cali
tatea cea mai bună.

Cel mai bun metod pentru punerea 
perelor la fierbere și tot-odată și cel mai 
simplu consistă în a turna perele într’un 
hârdău său într’o putină aflătore într’un 
local, în care se întreține o temperatură de 
18—20 grade centigrade.

In tot timpul fierberei, hârdăul seu 
putina trebue să fie bine acoperite și bine 
astupate.

Operațiunea fermentară e terminată 
dupa-ce a început degajarea accidului car
bonic. In momentul acesta tot conținutul 
hârdăului seu al putinei trebue să se torne 
în cazane, afară de cașuri când cine-va e 
nevoit să întârdie destilațiunea.

Pentru a evita fermentațiunile secun
dare vătămătore produsului, trebue să se 
astupe hermetic vasele înainte ce fermen
tația să fie terminată. Decă temperatura 
este terminată, fermentațiunea va dura a- 
prope două săptămâni.

Un alambic după ultimul model este 
fires.ee tot-deuna preferabil unui alambic 
(aparat pentru destilarea liquidelor) de sis
tem vechii!.

Va fi de asemenea bine să se evite 
ca fructele să nu se formeze în o masă 
desă și în consecință se va turna în alam
bic,, înainte de a-se introduce în el mustul 
fermentat,, o. proporțiune anumită de apă 
fierbințe, fără a încăldi cazanul piiutr’un 
foc prea repede.

Mai esistă încă și un alt procedeu, 
care este forte lăudat pentru resultatele ce 
se obține printr’ânsul.

Se târnă repede într’un hârdău seu 
într’o putină, apoi se stropesc cu apă căl- 
dicică și după aceea se lasă să fermenteze. 
Oulegându-se zema, se mai strînge o canti
tate de apă, apoi se aștăptă împlinirea 
fermentațiunei, observând că mustul să nu 
aibă nici odată densitate mai mare de 8—10 
grade.

Cu depositul rămas în urma ultimei 
spălăturl a vasului, se procedeză apoi la 
maeerațiunea fruotelor nouă.

Destilațiunea perelor preparate după 
unul din aceste două metode, dă un rachiu 
escelent. („Gaz. Țer.“)

POVEȚE.

Prăsirea plantelor pentru gar
dul viu. In cașul când du găsim în 
vre-o pădure din apropiere plantele 
de cari avem nevoe spre a-ne forma 
gardul viu, atunci le prăsim din să- 
mînță. Semințele de păducel, glă- 
diță, etc. se semănă pe răzâre. Pă
mântul trebue bine și adânc săpat, 
apoi se procede la semănat, deschi
zând șențulețe cu depărtare între ele 
de 25—30 c. m. și apoi se îngropă 
sămânța la o adâncime de 5—7 c. 
m.; semînța se acopere cu țerînă or! 
cu gunoiu putred amestecat cu pă
mânt, după aceea se apasă puțin cu 
mânile, ori cu o scândurice său mai 
bine cu leafa sapei; după aoâsta se 
uda. Udatul se va face regulat cel 
puțin de doue-orl pe săptămână, se 
plivesc buruenile ori de câte-ori se 
simte nevoe, se scormonesce pă
mântul regulat, ca să nu se bătătu- 
râscă.

Aceste lucrări se urmâză pănă 
ce plantele încep a încolți. Semăna
tul se face cu preferință primăvara 
îndată ce s’a luat zăpada și umecjâla 
permite a-se pute lucra pământul. 
Se păte semăna și tomna; însă nu
mai în arare cașuri. Sămînța de pă
ducel se pâte procura tămna după- 
ce fructele s’au copt bine; er cele 
de glădiță în timpul ernei sâu pri- 
măverei, după-ce tecile s’au copt cu 
desăvârșire. Sîmburii de păducel ră
sar după un an dela sămănare, cei
lalți răsar mai repede

Locul unde voim a face gardul 
viu se sapă de tomna la o adâncime 
de 50—80 centimetri și pe o lăr
gime de un metru Pământul desfun
dat rămâne expus gerului și influen
țelor atmosferice în timpul iernei; 
er pentru plantatul de tbmnă se des
fundă pământul prin influența aeru
lui, căldurei și apei din plbie se se 
mărunțescă

Mătrăguna.
lueg’ezi.cLă,.

Un tînăr se îndrăgostise într’o fată. 
Tînărul era bogat, fata asemenea, și erau 
frumoși și potriviți ca doi porumbi. Părinții 
lor bucurându-se de ei, așteptau cu mult dor 
câsul în care se vor cununa.

— „De cum te-am vădut, m’ai ferme
cat14, dise el.

— „De cum te-am văcjut te iubesc14, 
dise ea, și se sărutară la umbra unui pal
tin, lângă care se întâlniră, venind amân
doi cu două oluri de apă dela fântână. So- 
rele tocmai atunci răsăria. Pe câmp era 
miros de flori, pe flori bobi de rouă, încât 
se părea că-s presărate cu diamant. Al
binele culegeau suc dulce, fluturii sburau 
șăgalnici printre crengile iasminilor.

— „Peste o lună ne va fi cununia14, 
continuă el.

— „Să o aducă Dumnedeu, și cesul 
în care se va întâmpla, sâ fie cu noroc“, 
dise ea.

Un flutur negru se anină de cosița 
ei. El îl prinse și-i rupse aripile, căci în 
dragostea lui nemărginită o temea și de 
fluturi.

Mama pădurii, cu ochi scăldațl în 
sânge, călare pe viscolul de vară, grăbia 
spre ei.

— „Caută ce vânt apucă, să grăbim 
acasă11 (fise ea> nu ne apuce pe aici 
vreme grea14.

— „Să n’ai temă, îngerașule“, (fi80 0L 
„că nu suntem departe de sat și de-am fi 
la marginea lumii, de ești cu mine, n’avea 
frică de nimica, că eu cu vieța mea te-oifi. 
apăra de orl-ce rău, (lise el.

Pe cer se îmbulziau norii, fulgera și 
tuna, încât de frică nici păsările nu mai 
ciripeau, ci s’au ascuns tote în cuiburi.

— „încă un sărut, iubita mea...14

fires.ee
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Ei să sărutară și când voiră să 
plece acasă, Mama pădurii ajunse la ei. 
Fata se speria, căci vedenie ca asta n’a 
mai văcjut în vieța ei. Tînărul își strînse 
alâsa la piept, căci luâ el semă, că fata de 
frică îngălbenise.

— „Ce ai făcut, nemernicule11, îl agrăi 
pe tânăr Mama pădurii aruncând pară de 
foc din gură, „mi-ai ologit pe cel mai iubit 
din feții meiu.

Tînărul se uită uimit la ea, fără să 
ficie ce să-i răspundă.

— „Fluturul pe care tu l’ai despoiat 
de aripi mai nainte, a fost fiul meu cel 
mai iubit; el s’a îndrăgostit în fata asta și 
cu putere dela mine a voit să o farmece, 
și tu nu l’ai lăsat."

— „Mi-a stat în drept" clise 
chiar și cu prețul vieții mele încă a-și fi 
apărat’o de el.

— „Ai drept", dise ea, „dăr să nu-i 
fi rupt aripile, când trebuia să scii, că el 
fără de acelea n’o să potă sbura".

— „Nici praf de flore nu sufăr, de e 
venit din îndemn răt>, pe iubita mea“, dise 
el cu hotărîre.

— „Clipele vieții vdstre sunt numă
rate", ițise ea mâniosă.

Fata căcju în brațele tânărului, care 
și el își perdu puterea.

Mama pădurii le scose la amândoi ini
mile din piept, le tăia prin mijloc și scuipa 
în ele venin din inima ei, șl-apoi le îngropa 
în pământ.

Trupurile lor ajunseră mâncare de os- 
peție pe sema corbilor și a vulturilor.

In cealaltă di ' din inimile lor răsări- 
t’au două fire de mătrăgună, m-mirea că
reia e să se întrebuințeze la făcutul farme
celor de iubire și de ură.

Antoniu Popp

Boii lui Anibal și boii Iui Dewett.
Nimic nou sub sore. Așa începe d-1 

Charles Laurent primul seu articol din 
„Le Matin'^

în anul 219 înaiire de Christos, sunt 
două-decî și unu de secole și douâ-deci și 
unu de ani, o armată mică der comandată 
de un brav și genial căpitan, se găsia 
în pericol d’a fi bătută și prinsă în mijlo
cul Italiei. Ea începuse răsboiul cătră fi
nele anului precedent, cu un efectiv mai 
mare decât al adversarului său, der ’i-a 
trebuit să se ducă în Africa și Spania, 
traversând peninsula de la un capăt la 
cel’alt, să trecă Pirineii, să ocolescă munții 
Gali, se urce Alpii și să se scobdre din 
înălțiraele ghețarilor, unde trădarea o pân
dea și o silea să se bată, pentru a-se găsi 
în fața legiunilor romane comandate de 
Seipione, Sempronius, Marcelus și Fâbius.

Der cum Anibal să găsia în capul ei, 
a triumfat peste tot: și contra depărtărel 
șia iernei, contra legionarilor și cavaleri
lor, în contra potriotismul ui Romanilor și 
a ostenelei sale proprii.

La Trebia și la Trasimene a fost 
vietoriosă pierdend două treimi din opt- 
deci de mii de omeni din infanteria sa, 
jumătate din cavalerie și toți elefanții săi, 
der după ce reușise se mute teatrul răs- 
boiului în inima țăreî dușmanului, răsboiu 
care pănă atunci pustiise Africa, ruină 
Cartegena și consacrase Romei prepon
derența în tătă lumea.

Cu tote acestea, lucrurile începură 
să ia altă față.

în contra curagiului fericit și îndemâ
natic al lui Anibal începu să se ridice 
răbdarea obstinată a Romanilor.

Pentru a scăpa republica, dictatorul 
începu se se resemneze și nu’și mai în
cercă norocul în bătălii, el începu să ma
nevreze. să se adune, resistând pas cu pas, 
și lucrând în tote puterile sale, ca să 
strîngă pe inamic într’un cerc de fier, ca 
să-l potă prinde ca pe o fiară sălbatică, 
pe care nu vre șă o ucidă, dăr să o flă- 
mâmjescă. Nădejdea sa era, că barbarii 
cartaginesului vor începe se deserteze și 
că mercenarii săi siliți, că nu pot a-și lua 
plata serviciilor lor și fructul pradei, se 
vor da la acte de indisciplină.

Trebuia câștigat timp, pentru-ca să 
câștige partida, așa gândea Fabius Ounc- 
tator.

Când Anibal sosi la Apulia, el credit 
momentul sosit. Capua nu’i deschise por
țile, și el se vădu silit a se întorce pe 
urma sa, retragerea putea se’T fie tăiată.

Se încercă.
Fabius aședă o mare garniisdnă la 

Casilinum și ocupă în mod solid tote înăl
țimile, cari dominau malul drept al Vol- 
turnei, construi d’alungul acestei linii de 
oprire retranșamente întărite din loc în 
loc prin turnuri, pentru observații și ca
pabile să pdtă resista la atacuri, ceea-ce 
se cheamă astă-di blockhause.

Mulțumită acestor prevederi strategi
ce, el nădăjduia să oblige pe dușmani să 
iasă prin singura cale rămasă deschisă și 
pe care se aședă el însuși cu grosul ar
matei sale.

Anibal părea pierdut. Din ori ce 
parte se întorcea, găsia pe adversar gata 
să’l primescă. Imposibil să mai ștea pe loc. 
Localitatea era ruinată și nu mai oferea 
nici o resursă. Imposibil să mai raergă 
înainte, căci se împedeca de orașe bine 
apărate. Imposibil să se mai întorcă înapoi, 
fără se dea bătaia în condițiuni desastrose 
pentru el.

Marele căpitan voi s’o sfîrșescă cât 
mai repede posibil și să taie linia fortifi
cată cătră care au vrut să’l împingă. El 
strînse tot ce-i mai rămăsese din cavale
ria sa, trupe ușore, arcași îndemânatici, 
fantezini capabili să se urce pe coline, 
și munți și le ordona să ia retranșainen- 
tele romane, șanțurile și blokhausele lor.

Der pentru a le înlesni sarcina și a 
aduce desordine în rândurile legionarilor, 
asvîrli înaintea lor cireda sa de boi. Aceste 
sărmane dobitoce au fost din vreme spe
riate, băgate în groză prin înțepături de 
bolduri, legându-le de corne tot felul de 
uscături aprinse, care răspândeau în întu
nericul nopții mii și mii de puncte roșii, 
care dedeau înălțimilor aspectul iadului.

Boii sfărîmară tot ce întâlniră în ca
lea lor. Fringhiile legate de țăruși fură 
rupte, răsturnară meterezele; cei dintâi 
cădură în șanțuri, er cu hoiturile lor 
umplură golurile, cei de pe urma lor tre
cură înainte peste corpurile celor dintâi. 
Orbiți de fumul ce produceau focurile din 
cornele lor, speriați de luminele de cari 
voiau să se scape, fugeau înainte de pră
pădeau totul, sparseră rândurile soldaților, 
alții fugind la drepta seu la stânga învă- 
luiră pe inamic, ca prin cea mai savantă 
manevră.

Și după boi, soldații lui Anibal, as- 
vîrliți cu aceeași furie, alergând și profi
tând de lărgimea drumului, omoria ămenii 
demoralisați prin spaimă, sdrobind tot îna
intea lor și deschizând o eșire largă restului 
armatei, pe care F’abius Cuntactor creduse 
că li-o închisese.

Anibal a bătut pe Romani, ca și De
wett acum în urmă pe Englezi: cu boii.

Judecata lui Caraiman-Pașa.
In timpul, pe când guverna în Siria 

Oaraiman-Pașa, poreclit măcelarul, din causa 
crudimilor sale, locuia tot în același loc un 
tânăr neguțător creștin, care, cu totă tiră- 
nia pașei în contra creștinilor, sciu să-i 
câștige ocrotirea. Acest neguțător avea o 
casă frumosă cu două caturi, în care lo
cuia cu tatăl său cel bătrân. In catul de 
sus ședea tatăl-său, ân în cel de jos lo
cuia dânsul.

După-ce se însura, tînărul ruga pe bă
trân, ca să-i lase lui catul de sus numai 
pentru câte-vu săptămâni, și pănă atunci 
tot el să ședă jos. Bătrânul se învoi și ast
fel tinerii locuiră sus și bătrânul jos. Tre
când acest termen, fiul mai puse un ter
min, și din amânări în amânări, merse ast
fel, pănă-ce odată nedemnul fiu, uitându-șl 
recunoscința, ce era dator tatălui său, îi 
spuse curat, ca să nu cuteze a mai cere 
catul de sus, ci să se mulțumâscă cu cel 
de jos. Astfel de mustrări întâmpina tatăl 
adesea, dâr le suferi, ca unul ce-șl iubia 

fârte mult copilul cel nevrednic de atâta 
iubiră.

In vremea acesta, Pașa, căruia nimic 
nu-i scăpa din vedere, află prin spionii săi 
despre acestă întâmplare. EI chema iute 
pe neguțător la sine, și tînerul sciindu-se 
bine cu guvernatorul, veni fără nici o târnă. 
Când întră însă și vecțu pe pașa, stând în 
camera de judecată, înconjurat de diregă- 
torii săi, pricepu îndată, că e ceva la mij
loc și începu să tremure de frică și să-și 
schimbe fața.

— Ce lege ai tu bre ? îl întrebă Pașa, 
aruncând asupră-i o căutătură grdznică.

— Eu.... eu.... sunt creștin, după cum 
Măria Ta, răspunse îngânând neguțătorul.

— Creștin? Minți! Inchină-te ca creș
tinii, ca să te vedem și noi!

Atunci tînărul făcu sămnul orucii.
— Nu așa bre? strigă Pașa, punând 

mâna pe pumnal; di cu glas tare și vorbele 
ce se die, când se face acest semn!

— In numele tatălui, și al fiului, și 
al sfanțului duh.

— Mai spune încă odată, însă cu glas 
tare, căci eu sunt bătrân și nu prea auc) 
așa de bine.

Neguțătorul, vrând-nevrând, puse trei 
degete pe frunte și strigă forte tare: In 
numele tatălui etc. etc.

— A ! a, ticălosule! strigă Pașa ; ta
tăl este pe frunte și fiul este pe piept.... 
Scii tu ce însemnezi acâsta? Tatăl este sus, 
âr fiul jos! Mergi, întorce-te acasă și, decă 
într’un sfert de ces n’o fi și acolo tot așa, 
apoi să scii, că capul tău nu va mai sta 
acolo, unde stă acum!! EșI!!!

Neguțătorul se întorse ca fulgerul 
acasă, cădii la piciorele tatălui său, rugân- 
du-1 ca să-l iărte de ceea-ce făcuse; apoi 
împlini porunca Pașii din cuvânt în cuvânt.

Cura băilor de buruenidepurative 
„Dinsot eain»“ PioeoCl. 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 re- 
celă. La bulele de cancer, tuberculosa, 
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 bălei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mi j Idee. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Suferințe durerose causeză șoldina și 
reumatismul. Alifia lui Zoltan — cum do- 
vedesce mulțimea scrisorilor de recunos- 
cință — vindecă suferințele cele mai grele 
de reumatism după vre-o câte-va fric
țiuni. Să capătă în Farmacia lui Bela Zol
tan, in Budapesta. Sticla 2 corone.

Calendarul septemânei.
FEBRUAR (19>'2) are 28 FAUR.

Qilele Căleinl. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

24 ț Afl. c. Sf loan
25 S. Tarasie Teod.
26 Sf. p. Porfir Ep.
27 P. Procop. Dec.
28 S. păr. m. Vasiliu

1 j- Cuv. Eudohia
2 Sf. Teodot Ciril

9 Latere. Franc
10 S. 40 mart.
11 Heraclius
12 Gregorie
13 Rosina
14 Matild
15 M. Longin

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0..................... 120 10
Renta de corone ung. 4% . . . 97 45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2n^0 . 120 20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2’l/o- 100.85 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4"/0 . . . . 97.— 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93 — 
Impr. ung. cu premii................... 194.—
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . )c8 — 
Renta de argint ausțr....................... 101.60
Renta de hârtie austr......................... 101.40
Renta de aur austr.............................. 120.75
Losurî din 1860...................................155.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 37

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 679.50
Napoleondorî..................................... 19.07
Mărci imperiale germane .... 117.25
Loudon vista.................... 240.10
Paris vista..........................................95.52
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.10
Note italieue..................................... 93.30

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. w 18.80 18.84
Napoleond’ori. Tî 19.- n 19.04
Galbeni D 11.34 n 11.40
Ruble RusescI n 127.— w 128.—
Mărci germane 58.50 r —.—
Lire turcescl V 10.72 —.—
Scris, fonc.Albi'na 5°/c, 100.— 101.-

Bursa de Bucuresci
din 5 Mart. 1902.

Valori 6 Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... V'b Apr.-Oci 97JA
„ Impr. 1892 . . . lan.-lul. 96.>/s.

" „ din 1893 . . . 5„ n ” 96,-/2
„ „ 1894 int. 6 mii. r> n Apr.-Oct. 81.-
„ „ Impr. de 32'/, mii. lau.-lul. 85.—
,, „ Impr. de 50 mii. . 4 n » n 85.7,

Impr. de 2/4 in. 1890 '1 » n n 85 7î
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ n d 85.7,

„ Im. de 120 mii. 1894 
n Impr de 90 mii. 1896

4 „
4 n

n ti
w n

85.7,
86,—

Oblig, de Stat (Conv. rurale) ’’ » Mal-Nov. 86 —
Casei Pensiunilor ir. 500 10 n n —.—

„ comunei Bucuresci 18-13 •V/,, lau.-lul. —.—
’ „ „ din 1884 Mai-Nov —.—
” „ din 188H » lUU.'DCC. —.—
’ ” „ din l®’0 5 n Mal-Nov. —.—

Scrisuri fonciaTe rurale . . . r- » lan.-lul. 95.77.
Scris, fonciare rurale din 1890 <n 83.—

,, urbane Bucuresc * „ h n 81.’/.
„ n » Iași. . ti n 77.—

Oblig. Soc. de basalt artibciall <> a ii n —w-e-
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50.1 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 81.— 500 îllt.r. V.

Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2340
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 232.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2)0 n n 182.—
Soc. bazalt artif. uit. div. 1 ei 30 250 127.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 ii ti 427.—
Soc. rom. de hârtie uit,. —.— 10" n n —. -
„Patria"1 Soc. de asig. uit. 4 1>-1 100 M 11 —.—’
Soc. rom. de petrol L era. u. d. 0 200 n n — —

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 D 11 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 n ii —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 n n —.—
Social,. p. constr de Tramaxs 200 n n —.—’
20 franci aur . ■.......................... — n n —.—
Fabricile Unite de gazdșe. . , 12 1) —-

S e o ut i» t u r i:

Banca nat. a Rom. 6u-/(, i.'ari*  .... *-*  /0
Avansuri pe efecte 
Banca aSricolă

7 n P tersburg . . b-
1 Berlin ....

Londra .... 3 » Belgia . . . 8 li
Viena......................... 4— Elveția ....

Bursa de mărturi din Budapesta.
din 5 Mart 1902

Cuuli- 
tntea 
per 

Heat.

80
80
80
80
80
t-0
80

Semințe Prețul per
100 chilogrRine

Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu

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

<lela
9.65
9.50
9.50

până la

9.70
9-:0
9.60

Semințe vechi 
ori noue

Soiul
Cufili- 
tiitea
per 

Hect.

Prețul per 
10C chilograme

dela pănă la
Săcara . . . .0-72 7.40 7.50
Orz . . nutrey. . 60-62 7.80 7.40
Orz. . . , de rachiu 62- 64 6.10 620
Orz . . . de bere . 64-66 5.75 6.-
Ovăs . . .
Cucuruz . băn&țân . 75 .—
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

n n
4.50 5.90

Producte div. Soiul C u S U )
dela până

Săm. de trifoii! Luțernă ungur. a 45.— 53.—
„ transilvană a 42- 46.—

n „ bănățdnă d 47.— 49.—

Ulei de rapiță
„ roșiă 

rafinat duplu
li0 rl _ t__ _

Ulei de in . . •d d —.—
Unsore de porc dela Pesta u 55.— 60.56

n n dela țdrâ . <9 —
Slănină . . sventată . ■d 47.50 48.—
Prune .... din Bosnia 0

...— .—

Lictur .... Slavon si Serbia 0 d _ .__ __w—

Nuci . . . •
din Serbia în s. 17.50 17.76
slavon nou ft —.—

Gogoși..." serbesc • •
H din Ungaria £ —.— —.—

Miere .... ungurescl. • • ffl —.— —.—
serbescl . h —.— —

Cerii . . . brut . . —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s. ■ —.— •

Proprietar: J)r. Aurel Atureșlanu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.
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iiDela Tipografia Todor an
-==^ din Gherla — Szamosujvăr, Efs=— 

se pot procura sirmătâreie cărți;
Preț. Corone.

Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de renu
mitul orator — în D-nul adormitul — Iustin 
.Pepfiu, 48 predici pe 38 Dumineci . 4.40

Cuvântări bisericesc! (aoomodate pentru 
orl-ce timp) de I. Papiu, Tom. I. Ed. II. 2.40

Cuvântări bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu........................3.—

Cuvântări funebrale și iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
î. Papiu...........................................3.—

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumiți, preluorate de Tit Budu, 
vicar............................................... 2.—

Cntecliese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar  ................... —-80

Cuvinte de aur său învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului său, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea 1.60

Dnmne^eâsca litnrgie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru Ioan Chriso8tom, 
de loan Boroș................................. —.50

Mama Sfântului Augustin, tradusă de 
Salba..................................................... 2.-

Manual cntechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................ —.80

Predice pentru Duminecile de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii pănă la Dumiu. Va
meșului ................................................. 1.60

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula............................................... —.20

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul................... —.80

Nn ine uita. Colecțiune de versuri fune- 
Ibrale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.50

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Booa Velcherianul .... —.16
' Albina și leneșul de Aron Boca Vel- 

oherianul...........................................—.20
Amintiri din Grecia de Teodor Bule, 

profesor gimn.................................... 1.20
Buchetul. Culegere de cântece, culese 

de I. P. Reteganul, broșat . . . —.50
Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 

Lung....................................................—.20
l ăutul în scolii poporală de luliu Pop, 

învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.60
Carton ilustrată pentru copil și copile. 

■Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . — .f0
Carnetul roșu. O interesantă noveiă ni

hilistă, trad, din germ, de Moșul . —.60
Cartea plugarilor seu povestiri econo

mice despre grădinărit, economia câmpului, 
-orescsrea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.50

Codrean, Craiul oodrului, de George 
.Simu....................................................—.12

Cântăreții. Novelă de Dem. Dan —.30 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nic.dră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.20

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc, 
-de P. Reteganul............................ —.56

125 Chiuituri do ca,I strigă feciorii 
în joc....................................................—.24

Cu vârful penei Scrieri satirioo-umoris- 
tice de Anton Popp. I. Monoldge. II. Humor 
.și satiră. O broșură fărte petrecătore 1.—

Din poveștile iui Esop de Aron Boca 
Velcherianul..................................... —.16

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu...........................................—.60
pile negre. Versuri de Petrea dela Clu- 

jșib — cu o prefață de G. Simu. . —.30
Felicitări în poesii și prosă la Auul- 

Nou, fliua nascerei și cjiua numelui cătră 
■tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
rtutorl, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
isiunl școlastice, de George Simu . —.40

Preț. Corone.

Filoxera oinenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.16

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiuDl a d-lui V. Petri pentru cl. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.80

Gruia lui Novac........................—.20
Horia lui Pintea Vitâzul . . . —.12
Idealul perdut. Novelă originală de

Paulina C. Z. Rovinar....................... —.20
îndreptar pentru ortografia română, 

de Vas. Dambrava........................—.24
Itnperăția țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.16
IONEL. Eduoafiunea unui bun copil, 

catte pentru părinți și educatori, de V. Gr. 
Borgovan...........................................2.—

Iflgenia în Tnuria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf...........................................—.60

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp...................................... — .40

Lira Sionului sân cântarea sărbătorilor. 
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul, cu o 
precuvântare de G. Simu .... —.50

Monologa de Antoniu Popp:
Nr. 1. Pe neaștepte.......................—.08
Nr. 2. Pentru-ce am rămas flăcău bă

trân ....................................................—.16
Nr. 3. La AduI-uou.......................—.08
Nr. 4. Ce nici prin minte nu..mi-a tre

cut  —,C8
Nr. 5. O pățanie............................—.08
Merinde dela școlă seu învățături pen

tru popor, culese din cjiarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ 1.20

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z.
Rovinar............................................... —.30

Musa Someșană. Poesii poporale româno 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.05

N-l’ii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.40

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G. Simu...................................... 1.20

Opșagurî. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.80

Opera unui om de bine. Novelă origin, 
continuarea novelei „Idealul pierdut“ — 

de Paulina C. Z. Rovinar .... — .20
Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 

Popp. Prețul............................ .... — .08
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 

volum de 102 pagine, cuprinde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
cor. 2.40) la........................................1.20

Povesfeii Pliscului sâu credința deșertă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.16

Părintele Nicolae. Schițe din viâța preo
ților, de G. Simu.............................— 60

Pietatea poporului român, seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte si în procesiuni. Compusă 
de doi preoți gr. cat. Murășenl din dieo. 
gr. cat. a Oradei-mare....................... —.20

Pe pragul mormântului. Versuri fnne- 
brale, de G. Simu............................ —.50

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană................................................—.20

Prietenul sătânului român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elev) și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... - 60

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp 
Reteganul . ..................................—.60

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.12

Poveștile Bănat"lui. de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 50 bl., tote 3 
tomurile.................................................1.30

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . — 20

Preț. Corone.

Dialogul țiirannlui cu S. Petru în 
porta raiului de Aron Booa Velch. —.50 

Kenascerea limbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 

Prețul fie-ărei broș........................... —.80
Ambele de-odată.................................. 1.40

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.60 
Românul în sat și la oste, de Ioan Pop 

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

fesor gimn......................................... 2.—
Supplex Libellus Valachoruni. 1791. — 

Text original, de Dr. E. Dăian . . 1.—
Suspin și zimbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp.......................................... — .80
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.30
Trandafiri ți viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.60
Țiganul ia mănăstire. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Velcherianul . . —.16
Țiganul în Rain. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul................... —.16
Ultimul sichastru. Traditiune de Geor

ge Simu...........................................—.12
Un cuvânt cătră frați româ'-I despre 

filoxera omonimii seu vinarsul, de Aron 
Boca....................................................—.20

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A......................................... .50

îndreptar teoretic și practic pentru în
vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................2.40

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a oorpului omenesc, de George 
Cătană............................................... — .50

Orar General pentru șcdla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar...................................... —.80

Vieța P. C. Verg. Maria,, de C. Dara
bant ....................................................—.30

Zîna Câmpiei, de A. Boca Velch. —.16
Zidirea hunei, Adam și Eva. Originea 

sfintei cruci și cele 12 Vineri, de I. Pop 
Reteganul.......................................... —.16

Cărți de rugăciuni! :
Ieona sufletului. Carte de îugăciunl și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., coresă și amplificată. — Legată 
simplu................................................1.—

legată în pânză......................... 1.60
legată în piele..............................3.20

„ „ catifea .... 5.—7.60
MărgăritarinI sufletului. Carte bogată 

de rugăciuni și cântări bisericesci, forte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu......................................1.—

legat cu pânză.........................1.60
„ „ piele și aurit . . 3.20
„ „ legătură de lux 5.—7.60

Micni mărgăritar sufletes". Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fârte frumos ilustrată pentru pruncii șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat...................................... — .44

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe ioone frumose. Prețul unui esemplar 
legat................................................... —.20

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumose. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este.................................................... —.‘20

Epistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.24

Din „Literatura poporală'1, 
de Do tu*  țiu lJogariu.

Nr. 1. Moș Tom a Bădiceanu, vestitul 
caraghios al economilor de vite (Mocani

lor) din Săcele. Prețul................... —.12

Preț. Corone.
Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele. —.12
Nr. 3. Insurătorea Sorelni (basm) —.12 
Nr. 4. Fiul bucătăresei împăratului

(basm)................................................—.12
Nr. 5. Vâcărelul (basm) . . . - .12
Nr. 6. Diana, dina munților și Fata de 

împărat cu mânile tăiate (2 basmurl), —.12
Nr. 7. Cinci dialoguri întocmite pentru 

elevii școlei popor, menite ca producțiunl la 
esamene și alte festivități școl. . . —.20

Nr. 8. Spirit,on și Niculae (basm) —.12 
Nr. 9. Fiiul oii (basm) . . . . —.12
Nr. 10.Povestiri și anecdot.pop. —20

Liblîoteca teatrală a „Auroriiu.
Nr. 1. Calea drâptă e cea mai bună 

comediă într’un act de A. Kotzebue, lo- 
calisată de Corn. Darabant . . . —.20,

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . . —.24

Nr. 3. Otrava de hârciogl. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp . . . . —.16

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa............................................... —.20

Nr. 5. Discreția fără voia. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant...........................................— .24

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant ................................................—.20

Nr. 7. Otrava femeiască, comediă de 
I. Țințar............................................ » — -20

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un act 
de C. Darabant............................ —.20

Cărți de școală aprobate
și recunoscute ca cele mai bune și mai metodicescl 

de Vasile Petri:
Nou ABCD-ar românesc. Edițiunsa XU 

emendatfi și aprobată de înaltul min. reg 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 16.006 din a. 1889.

Prețul unui esemplar legat . . —.50
Legendar sâu carte de cetire pentru 

șoolele poporale. Partea l-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emeu- 
dată și aprobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................ 1.—

Tot <ie același autor:

Școla română. Foie pedagogică și di
dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. (I. și II. e epuisat. Fie-care
an 1 fl., cu porto...................................2.20

Școlii practică. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom. 
II. III. și VI. (I. e epuisat), fie-oare 2 — 
cu porto............................  2.20

Plan de lecțiunl pentru șcdlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săptămâni —.50 
cu porto ................................................—.60

Plan de învățământ pentru școlele 
poporale nemaghiare, în înțelesul articlului 
de lege XXXVIII, din 1868 și 1879. Edat 
în urma ordinațiunei minist. reg. ung. de 
culte și instrucț. publ. din 29 Iunie 1889, 
Nr. 17,284. Prețul........................—.44

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună cu ordi- 
națiunile ministeriale publicate în urmă, 
prețul................................................... — .44

Scriptolosia seu modul de a învăța ce- 
titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea cetitului în școlă . . . -2.—

„Călindarul Plugarului14 pe anul 1902.
Prețul unui esemplar....................... —.50

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde. 
SSecuisIte de scris pentru școlă și cancelarie. — Tot soiul de tipărituri odcîose.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
Cataloge se trimit ori-și-cui gratis și franco, -șsg Vendetorilor se dă rabatul cuvenit.

Tote comandele a se adresa la: Tipografia ,,AUR0RA“ A. Toâoran,
în Gherla — Szamosujvăr.

(8)
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PUBLICATIONS 
referitore la măsurarea și prescrierea taxei 

pentru apa și minimul taxei pentru apă 
pe anul 1902.

Prin acesta se aduce la cunos
cința generală că conspectul despre 
măsurarea taxelor de apă pe anul 
1902 este pregătit și se pote lua în 
vedere de orî-cine la oficiul de dare 
orășenesc în timpul dela 15 pănă in
clusive 29 Martie 1902 în 6rele dela 
8 12 a. m.

Eventualele reclame contra mă
surării taxelor de apă si minimului 
taxei de apă sunt a-se înainta la 
magistratul orășenesc în scris și 
iară timbru în termin de alte 8 4ile 
adecă pănă în 8 Aprilie 1902, pen- 
tru-că reclamatiunî intrate mai târziu 
nu se vor lua în considerare.

Brașov, 28 Februarie 1902. 
(439,1- ■■ 1) Magistratul ■ orășenesc.

In negoțul meu de băcănie 
și bumbăcărie primesce ca

un tiner, care a absolvat cel' ’ -- . f

puțin 3 cl. gimnasiale seu-reale.
Se cere cunoscința limbelor 

române, germane și maghiare.
NicoK. Oușobu 

ISrașov.

IS
itt fi

| 
I
R
i1

Prăvălie de închiriat.
Prăvălea din casă mea cu posiție forte favorabilă, 

—== Brașov, Târgul inului nr. 24, este <le închiriat, ==— 
pentru un șir de am, pe lângă condițiuni de tot avantajose.

Prăvălia ar sta dela 1 Aprilie a. c. st. n la disposiție, așa 
că noul chiriaș mult la 1-aMaiu a. c. ar pută deschide 
comercial său.

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

seu dela firma Dimitrie Eremias Nepoții Brașov.

DEPOSIT 
«le articole 

igienice.
I Prețuri de tot ieftine! |

I

■ DEPOSIT
* de niărfurifle lumi 

din Paris.

J.HEIF Specialist, Vim
I.,‘ H r a i» «1 s t ii ț t e 8'-

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis.

M Trimiterea în provincie cu Rambursa. g™
Discreț. â K. 2, 4, 6, 8, 10 etc.

Kwizda
Horn euburg. 

PRAV NUTRITOR de vite.
Mijloc dietetic, pentru cai, vite comute și oi.

De 50 ani se în
trebuințezi în 

cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
rele și spre in 
bunăt&țirea lap
telui și înmulți- 
țirea laptelui 

d-o vacă-
Prețul unei cutii c. (.40 b. '/2 cutie —70 bani.

— Veritabil numa! cu marca de sus —
Se capătă In tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung. 

----= Deposit principal la
EWANS .146BS. HWiW.l 

k n k. oester. k. rumân, u. fiirstl, bulg. Hoflieferant
Kreis Apothoker KORNEUBUIIG bei Wen.

t

i’&>

c

Aduc la cunoscința on. pu
bic, că in

Salonul de resturi
Strada negră nr. 55 

au sosii mi transport de mărfuri 
și se vinde cu prețuri ne mai 
pomenite de ieftine.

Cu totă stima
Julius Reschner.

Prețuri de tot ieftine.
Baa —— ■ —

*s ft ft •M fl ft
fi ft
c

ft
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Be mchirăat |
Parterul din casa nr. 12 nou i 
333 v Târgul boilor în corn, aco- | 
modată de crîșmâ, se dă încbirie | 
dela 1 a Aprilie 1902. |

Deslușii! dă advocatul Pus- | 
cărui, la Albinatt. n— |

8-8

i

IVI arfă bună, ieftină șâ fmninsă.

Deschidere de prăvălie.
Subscrisul âm onore a aduce la cunoscința P. t. public, 

că am deschis în Strada CăldărariSor nr. 9 —flfl*

0 prăvălie de vestminte moderne,
pentru copii și bărbați.

Cu ajutorul cunoscințr-lor mele speciale și al capitalului, 
de care dispun, mă aflu în positia de a comanda articolii din 
specialitatea mea, la primele fabrici, prin cea ce pot garanta 
onoraților mei mușterii un serviciu punctual și bun.

Cu stimă

.A. S CIZE

Marfă ieftină, bună și frumosă.

Cumperatori de motore 
înainte de a cumpăra, se se 
convingă care este fabricatul 

—= cel nini hun. =-L

Fabrica de motore

”81

<72 
e-l-

£0
p,

Inscripțiunea de mni sus într’adevcr o merită H 

■Picăturile rusesc? I 
ce se prepardză în farmacia ;

D-lui VASILIE MIJIN din Meîencze. i
Aceste „Picături rusesci11 ar trebui se nu m 

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

In timpul cel mai scurt, dispar durerile I 
amintite; lucră într’un mod binefăcătorii! con- | 
tra sgărciurilor, vânturilor ^colică) și diarhoe, I 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma I 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre- [j 
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, I 
în lipsă estremă potolesce tusa și ajută la I 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușurezi durerea.

Pi*ețul  t cor. <»O tiiani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 11.) inedi- B 

camentnl se espedeză francat. j
„Picăturile rusesci1’ veritabile se pot căpăta I 

numai în farmacia 
0 lui VASILIE MIJIN în Meîencze, | 
3—20.(429) (comitatul TorontaE) I

Publica ti un e.
Imobilele aparținetore moșteni re i după Dr. Ferdinand Olroban ce 

sunt specificate mai jos în mod amănunțit,

se vor vinde în 20 Martie a. c.
în cancelaria notarului public reg. Karl Schnell (Brașov, Strada Vămii 
Nr. 17—15) prin licitațiune publică, ce se va ținb acolo de bunăvoie, 
începend dela 6 rele 9 dimineța.

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

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

Condițiunile ameuunțite de licitare se pot vedh și ceti în cancela
ria notarului reg. Karl Schnell.

1. Casă de lemn. în Brașov (Scheiu) Podul Crețului, nr. 107 nou Corân'“.
(676 vechiu) indusă în cartea funduară nr. 2660, nrii top. 
3348, 3349................................................................................................ 2000

2. Villa din Predeal, cu tot mobiliarul din ea și cu aranjamentul,
îndusă în cartea funduară din Brașov, nr. 10,961 A j- 
25,404/12 nr. top................................................................................ 16,00$

3 în Baciufalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit, 
cu o mare grădină de pome, odăile folosite pentru locu
ință do vară, dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea 
funduară nr. 598 A f 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665 nrii top.............................................................. 20,000’

4. în Bacifalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină, indu
să în cartea funduară nr. 598 A j- 1358, 1359/2, 1360/2,
1361/2, 1363/2, 1364/2, n-ril top......................................................10,000’

din Drezda, SOC. pe actîl.
(fost Hille) 

Fabrică cele mai bu
ne Motore cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu

1—13, <48,

Benzin pentru mOrT. IVUașânii perfecte simple, trainice, sigure și spese puține la 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitore referențe, despre mașinele liferate.

ItejpB'escntanța generală, si deposit de mostre la 

IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 
VI. Tliere^ienring 41, (lângă gara de Vest).

La esposiții și examinârl de concurență 

distinsă cu prețurile prime.

5. în Elbpatak stațiune balneară așa numita „Villa Zonau cu
întreg aranjamentul, cu mobilele din ea, cu partea de 
drept la băi. la apa minerală, îndusă în cartea funduară 
nr. 318 A f 1535, 1546/1, 1546/2, 1546/3,1547, 2744 nr. top. 14,000'

6. Oasele din Brașov, Strada Porții nr. 16 și cel vechifi. nr. 488,
induse în cartea funduară Nr 2660, nr. top. 5434 și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechiă 475, nr. top. 
5420. dbue case legate una de alta (fost Hotel Baroș), 
la olaltă.......................................................................................... 130,000=

7. Imobilul din Apacza. loc de flidire îndes în cartea funduară
nr. 1011, nrii top. 1601/2, 1602/2, 1603/2 ............................ 800

Vadiu de 10°/0 din prețul imobilelor este a se depune în bani gata 
sâu în hârtii de valbre, hr la oferte înscris este a se alătura și vadiuL

Brașov, 26 Februarie 1902.

Moștenitorii răposatului
2 4 Dr. Ferdinand Otroban.

„Gazeta Transilvaniei” cu numerul ă 10 fîl. se vinde la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții
Tipogiafia A. Mureșiauu,Brașov.


