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Dușmanul nu dorme.
Tot mai mult sunt împresurate 

de dușmani redutele mostre menite 
a da scut și adăpostire neamului 
român în desvoltarea sa națională.

Trecură aprope cinci ani, de 
când s’a zărit din nou o mișcare 
suspectă la una din redute, pe când 
canonada asupra positiunei nostre 
în general continua fără de întreru
pere. Inimicul mobilisase pe toți că
lugării și iesuiții sei în talar și în 
frac cu scop de a lua cu asalt for- 
tăreța bisericei române unite.

Sunt vechi uneltirile, ce țintesc 
la nimicirea caracterului național al 
bisericelor nostre. începutul vor se-1 
facă cu Metropolia Blașiului și pri- 
legiul li’l dă așa numita regulare, a 
autonomiei catolicilor. Contrarii cțic 
că uniții seu greco-catolicii nu s’ar 
deosebi de romano - catolici de cât 
numai prin rit, așa-deră când e vorba 
de organisarea autonomiei bisericesc! 
de ce să nu fie aruncați într’o căl
dare cu cești din urmă?

Ei uită numai un lucru că Me
tropolia română unită e înarticu- 
lată în lege ca biserică independentă, 
ce este, că prin lege (art. 43 din 
1868) îi 'este garantată aceeași au
tonomia, de care se bucură și cele
lalte confesiuni recepte; uită mai 
ales, că este biserică națională și nu
mai așa a avut și are înțeles de a 
esista și că acesta o recunbsce apriat 
bulla papală dela 1853, prin care 
Metropolia de Alba-Iulia fu scosă 
de sub jurisdicțiunea primatelui dela 
Strigoniu, declarându-se, că este in
dependentă și „instituită pentru Români 
ea limbă română1,1.

Nu este der numai ritul și dis
ciplina, ci sunt mai vertos așeiță- 
mintele ei răsăritene, limba liturgică 
și caracterul ei român, ce-o separeză 
de biserica catolică ungurescă.

Dușmanii sciu bine, că-i așa, 
der le trebue un pretext, sub care 

se atace viâța și independența bise
ricei române, și l’au găsit.

Lungul timp dela 1897, de când 
s’au început nouele uneltiri în contra 
independenței Metropoliei române 
de Alba-Iulia, — cari uneltiri au 
fost provocate la început între Ro
mânii uniți contra-mișcarea, ce a 
culminat în adunarea de protestare 
dela Clușiti, — a trecut par’că așa 
de .iute ca ș’o (ți peste care s’a lăsat 
o negură desă.

Acum, după ce negura a dis
părut cei din redută zăresc deodată 
în cea mai mare apropiere, un nou 
șanț construit de dușman pentru a 
strînge cercul de fer în jurul lor.

Ce s’a întâmplat? Cum au ajuns 
lucrurile aci?

Mișcarea de protestare, ce se 
începuse la 1897 și care luase un 
avânt atât de puternic, a fost urmă
rită de cătră cercurile bisericescl mai 
întâiu cu âre-cari temeri. După 
aceea s’au alăturat și aceste cercuri 
la ca, și au reușit în deosebi a face 
ca la adunarea din Clușiu (din Iunie 
1897) se precumpănâscă părerea, 
că causa trebue lăsată .cu totul în 
mâna Archiereilor, ca ei se inter
vină la locurile competente și se lu
creze și stăruescă după cea mai bună 
chibzuire în aperarea ei, er clerul și 
poporul se aștepte în liniște resulta- 
tul demersului aechiereilor.

Nu putea fi nimic de obiectat 
în ce privea acțiunea episcopatului, 
chiemat în prima linie a interveni 
cu autoritatea sa; dâr 6re fost’a con
sult și favorabil causei de a se pune 
așa cjicend stavilă acelei mișcări de
fensive, ce a pornit din sînul popo
rului credincios în vara anului 1897 
și care, continuându-se, ar fi pregătit 
cât de bine spiritele, pentru luptele 
mari și grele, ce stau încă înainte?

Noi credem că nu.
Decă acțiunea Archiereilor noș

tri era însoțită de-o mai puternică 
manifestare a dorințelor și voinței 
poporului în acești patru ani trecuțl, 

atunci, mai credem, că pasul lor de 
protestare întreprins față cu Con
gresul unguresc, care și-a arogat 
drer^jnl dar„a dispune și asupra sâr- 
tei Mitropoliei independente de Alba- 
Iulia, ar fi avut alt efect, decât l’a 
avut după împărtășirile foiei biseri
cesc! din Blașiu, ce le publicăm 
mai jos.

Amintita foiă descopere tot pe- 
riculul situațiunei create prin „ne
demna și perfida" procedere a con
gresului din Pesta și avertiseză cu 
toți se stea gata a primi avisul Ar
chiereilor.

Acesta este corect și potrivit cu 
împrejurările de față. Der ore n’ar 
fi și mai potrivit dâcă clerul și po
porul bisericei s’ar desmeteci din 
amețela, în care l’a adus tactica 
vrășmașilor și ar reapuca firul lup
tei de aperare începute la 1871 și 
continuete câte-va momente la 1897 ?

E lucru mare ce se pregătesce 
în contra românismului, lucru care 
intereseză pe toți Românii, căci de 
ar succede — ceea ce înse nu va fi. 
— planul dușmanilor bisericei nos- 
tre naționale față cu uniții, acesta 
ar ave cele mai fatale urmări și pen
tru biserica soră.

Revista politică.
Foile unguresc! sunt pline ârăși 

cu atacuri vrășmașe în contra nostră a 
Românilor. De astă-dată au luat la 
țintă tinerimea română de pe la uni
versitățile ungurescl. Și âtă pentru- 
ce: Anul acesta se va ținâ în Buda
pesta congresul federațiunei interna
ționale a studenților. „ Patrioții" noș
tri au aflat, că studenții români dela 
universitățile din Ungaria vrâu se 
apară în congresul din Budapesta 
alături de studenții din România, 
adecă se se grupeze după naționali
tate. Ajunsă la urechile șoviniștilor 
scirea acesta, rectorul universității 
din Budapesta a afișat la adresa tineri- 

mei române dela universitate un straș
nic avertisment, în care 4i««, că „este 
o agitație nepatriotică, decă acei cetă
țeni ungari, cari sunt de limbă româ- 
nescă vor se ia parte la congresul stu
dențesc nu în rândurile tinerimei din 
patrie, ci în secția streinilor aștep
tați ca âspețl la acest congres, și se 
caute a demonstra în contra legilor 
și a păcii țerii ospitaliere". Rectorul 
avertisâză deci pe „agitatatorii (!) 
supuși jurisdicțiunei disciplinare a 
senatului universitar, că nu li-se vor 
tolera uneltirile (!) și că din universitate 
se vor esclude toți infidelii (!), cari ofe- 
rindu-se streinilor, vor produce di
sonanță în rândurile tinerimei națiu- 
nei, ațîțând ura de rassă".

Afacerea acâata a fost discutată 
și în dieta din Peșta în urma unei 
interpelațiuni făcute de deputatul 
Sebeș Dânes. Ministrul de culte și 
instrucțiune Wlassics respuncjând in
terpelației c|ise, că acțiunea tineri
mei române o consideră de cel mai 
mare „irredentism", (!) ce a vecjut el 
vre-odată, și a promis, că va lua cele 
mai energice mesuri, ca congresul 
se nu fie esploatat în scopul demons- 
trațiunilor politice naționale.

Prigonirile s’au și început în 
contra^tinerimei universitare române. 
După cum cetim în foile unguresc! 
rectorul universității din Budapesta a 
chemat la sine [pe tinerii Octavian 
Goga, loan Lupaș și Virgil Moisil, pe 
cari îi bănuesce, că ar fi „matadorii" 
mișcării.

*
In cabinetul lui Szell a isbucnit 

o nouă crisă. După fostul ministru de 
comerciu Hegedus se duce și ministrul 
de honvezi br. Fejarvary. Oausa de- 
misiunei lui Fejervary e numirea lui 
Horanszky înlocui lui Hegedus, nu
mire făcută fără de a fi fost între
bat și Fejervary. Acesta a declarat 
odată, că nu va sta în cabinet ală
turi de un corifeu al fostului partid 
apponyist, care la 1899 a fusionat 
cu partidul dela putere. El vre se-șl

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Poesie inedită.* ’
De Mihail Eminescu.

Ea mergea acuma ’n codru, 
Și me iau tiptil pe urmă; 
Când ajung cu ea alături, 
Simt suflarea ml, că se curmă.

Mai resuflu înc’odată,
Pic o vorbă, — ea tresare 
Și se uită ’ntr’altă parte, 
Și respuns de loc nu are.

Dâr mereu de ea m’apropiu
Și-i vorbesc cu dulce sfaturi, — 
Ea se aperă c’o mână,
Dâr se uită tot în laturi.

Și pe talie-i pun brațul, 
Ea și fuge, va se scape, — 
Dâr o țin mereu spre mine, 
Mai aprope, mai aprope.

Mai nu vrâ, și mai se lasă,
Capul ei mi-1 pun pe umer, 
Pun pe ochii ’nchiși, pe gură, 
Sărutări fără de numer.

Și pe piept o string și-o leagăn, 
Resuflarea-mi se sfîrșesce.
O întreb de-i dulce ast-fel,
O întreb de me iubesce.

Er ea ochii și-i deschide,
Ochii mari și plutitori:
„Tu-mi ești drag și-mi placi dâr

[numai 
„Ești obraznic une-orl“.

Episod din resboiul de secesiune din America, 
de Fr. C. Wickede.

— F in e. —

„Missus, aici vă aduc nisce pesci, 
pe cari i-am prins adi dimineță", se audi o 
voce lângă densa.

Ca un sol ceresc veni bătrânul sclav 
la ea în cesul de mare primejdie — ea și 
bărbatul ei îl ajutaseră pe sclav înainte 

cu mai multe luni, când sclavul fusese 
bolnav. Acum voia se ajute și el după 
putință. In acesta, care n’a uitat micul 
lor ajutor, ar pute ave încredere. îl chemă 
deci în căsuță și îi spuse totul.

„Decă vre Dumnedeu, Missus, îl vom 
scăpa. Cunosc locul și trec adesea pe 
acolo, am să-i duc numai decât ceva de 
mâncare", dise bătrânul Negru. „Fii li
niștită, bătrânul Sam vă va aduce mân
care de ajuns".

„Der cânii, Sam—cânii acei grozavi"
— gemea tînăra femeie.

„De aceia mă sciu eu apăra, nu nu
mai odată s’au luat ei după mine, der eu 
am un mijloc bun contra mușcăturei lor".
— Și cu o strașnică înjurătură asupra câ
nilor, plecă.

Multe dile de-arândul se ținti de 
vorbă și le aducea de mâncare, pesci și 
vînat, ba câte odată și pâne, er biata 
Lilly abia aștepta să-l vadă, căci tot- 
deuna îi aducea scirî despre bărbatul său. 
Starea acesta de lucruri însă n’a putut 
dura în vecinicie. Fără se scie, fie-care 
mișcare a ei era spionată și spionii au 
aflat nu peste mult, că între negru și în
tre fugariu este o legătură.

„Pentru numele lui Dumnedeu, Sam 
ce s’a întâmplat?" strigă ea palidă și spe
riată, când Negrul într’o după amiadă 
întră în casă aprope leșinat de pierderea 
de sânge.

„Ce s’a întâmplat Missus ? Cânele! 
Cânele".

Ce câne? vorbesce, repede! — 
Dumnedeule! Au aflat unde este bărba
tul meu?

„încă nu, Missus, de astă-dată bătrâ
nul Sam a tras pe sforă pe mișelul cu 
pielea albă" și un rîs stâlcit îi alungă 
pentru moment espresiunea durerii de 
pe față.

„O, Sam, tu ești rănit — greu 
rănit!“

„Da, Missus, puțin, cânele m’a sfâ
șiat nițel, der pe Dumnedeu, Massa este 
în siguranță și cânele la dracul!“

Hainele lui sdrențuite și pătate de 
sânge și rănile de pe corpul lui arătau ce 
luptă crâncenă a avut cu animalul sălba
tec. Era tocmai gata, să ducă de mân
care omului prigonit, când de-odată aude 
lătratul furios al cânelui în dosul său, 
tocmai când era să cotescă pe lângă 
stâncă. De împușcat nu-i era permis se 

I
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țină cuvântul, și nevrend ae se soli
darizeze cu cabinetul din care face 
parte Horanszky, îșl dă demisiunea. 
Alaltăerî br. Fejervary a fost în au
diență la Maj. Sa și cu ocasia acâsta 
șl-a înaintat petiția de demisionare. 
Afacerea a intrat așa-dâr în stadiu 
acut

*
Septemâna acesta dieta ungară a 

sfirșit cu desbaterea budgetului mi- 
nisteriului de interne și a intrat în 
desbaterea budgetului ministeriului 
de agricultură. In ședința dela 13 
Martie a luat cuvântul și contele 
Karolyi Ales, cunoscut de corifeu al 
mișcării agrare. El a vorbit și des
pre Români și de băncile românesc!, 
mai ales de „Albina", care „urnaă- 
resce scopul de a da împrumuturi 
cât mai numerose, ca apoi la tim
pul său, când țăranul nu pote plăti, 
se-1 esequezeși nimicescă.Astfel se pre- 
gătesce clasa de mijloc română în Ar
deal,— un mare rău acesta11. Karolyi, 
firesce, a vrut să cțică, că băncile 
românesc! i ar nimici pe țăranii un
gur! și calomnia asta a fost subli 
niată de întrega dietă cu aprobări. 
Când e vorba de Români, scot din 
gură cuvintele cele mai de hulă și 
ocară, cum a făcut’o de pildă în șe
dința dela 12 1. o. br. Feilitscli, care 
a c]is, c'ă Românii din munți pus- 
tiesc pădurile și pășunile erariale și 
le folosesc spre scopuri daco-ro- 
mâne. că Românul e leneș și trân
dav și deeă este ațițat, e în stare 
se se dedea la sălbăteciile cele mai 
mari etc N meni nu s’a găsit, care 
se protesteze în contra acestor ca
lomnii răutăciose.

*

Săptămâna trecută Burii au ra
portat lângă Meribogo o mare victorie 
asupra Englesilor. Ei a bătut strașnic 
armata generalului engles Methuen, 
care cu 1300 omeni voia se dea nă
vală asupra armatei generalului bur 
De’arey. Burii însă au atacat pe ne
așteptate pe Englesi, li-au luat tote 
tunurile, munițiile și bagagele, au 
omorît 65, au rănit 119 și au prins 
553 Englesi, er 201 din ei au dis
părut. însuși Methuen fu rănit și 
prins. Tot atunci Burii au nimicit 
colâna lui Greenfell, care mai înainte 
de desastrul dela Meribogo nisuia se 
se unescă cu Methuen, ca împreună 
se atace pe Delarey sub munții Ma- 
galies. T6te tunurile și bagagele lui 
Greenfell au căcțut în mânile Burilor, 
armata căruiau au nimicit’o.

Pe când Burii, acest popor-mi- 
nune, se portă cu atâta vitejie, ne
mulțumirea în Anglia cresce într’una 

și neîncrederea în guvern e mare. 
Situațiunea o agraveză și împreju
rarea, că în Irlanda spiritele sunt 
forte iritate. Unele din regimentele, 
car! erau se fie trimise în Africa, au 
fost espedate în Irlanda Se (fice, că 
regele Eduard era să plece în Ir
landa, ca prin presența lui să mul- 
comescă spiritele. Vice-regele Irlan
dei însă a dat de scire consiliului 
de miniștri, că nu ia răspunderea 
pentru siguranța personei Regelui. 
In urma acesta regele a renunțat la 
călătorie.

Congresul catolic unguresc și Me- 
tropolia română unită.

Tocmai la spartul târgului, în 
ședința sa din urmă, congresul din 
Budapesta pentru autonomia catolică, 
s’a ocupat și de protestul provinciei 
metropolitane de Alba-Iulia și Fă
găraș, înse într’o jumătate de 6ră 
a trecut peste el simplu la ordinea 
cțilei.

Etă ce scrie cu privire la acesta 
foia bisericescă-politică „Unirea,k din 
Blașiti:

Luni în 10 crt. congresul regnicolar 
catolic, și-a încheiat ședințele.

Ședința acesta pentru noi are un in
teres deosebit. Anume, în ședința acesta 
a presentat presidentul Szapâry memoran
dul episcopatului nostru adresat primatelui 
în causa autonomiei. In acel memorand 
era arătat, că provincia nostră bisericescă 
de Alba-Iulia și Făgăraș prin Bulla sa de 
instituțiune, a fost scdsă de sub ori și ce 
jurisdicțiune bisericescă din țeră și a fost 
subordinată direct și nemijlocit numai Sfân
tului Scaun Apostolic al Romei. De aici 
s’a dedus consecința, că subordinarea, ori 
contopirea acestei provincii bisericescl în 
organismul autonomie comun al bisericii 
catolice din Ungaria, ar fi însemnat vio
larea independenței acestei provincii. Drept 
aceea memorandul arată primatelui. că 
participarea provinciei nostre bisericescl 
la congres e imposibilă. Memorandul se 
termină cu rugarea, ca primatele se în- 
trevină la Maiestatea Sa, ca și pe sema 
provinciei nostre bisericesc! să se concedă 
convocarea unui congres autonomie des- 
chilinit de congresul bisericii latine, care 
congres provincial să prelucre un statut 
autonomie proprii! pe sema provinciei nos- 
tre bisericescl.

Memorandul acesta, a fost adresat 
primatelui ca la presidentul congresului 
regnicolar, er nici decât ca la primate, și 
el l’a transpus spre desbatere și resolvare 
congresului. Congresul l’a străpus comi- 
siunei de 27 spre studiare și facere de 
propunere meritorie.

Am tot așteptat să vedem raportul 
comisiunei de 27.

în schimb vedem, că congresul n’a 
luat în nici o considerare memorandul 
episcopatului nostru, ci a pertractat și 
fixat un statut, care după ti tul a sa are se 
fie statut și pentru biserica greco-catolică 
din Ungaria și în care să face amintire și 
de provincia nostră mitropolitană. Cu un 
cuvent, congresul se pare, că a făcut statut 
și pentru noi, măcar că în congres nu 
eram representațl.

După-ce acum statutul a fost primit 
în două cetiri și urma numai verificarea 
definitivă a textului în cetirea a treia, 
după-ce va să dic.ă ori-ce modificări erau 
imposibile, în ședința din urmă, ședință 
curat numai formală, se ia act și de me
morandul episcopatului nostru.

Der cum s’a luat act?
Nici nu s’a admis la cetire, măcar să 

audă membrii congresului argumentele 
episcopilor noștri contra contopirei în or
ganismul autonomie comun și să vadă la 
ce pericol espun biserica nostră prin ten
dințele lor de contopire. Congresul a re
curs la un mijloc nedemn, și sub titlu, că 
memorandul a fost adresat primatelui, l’a 
retrimis simplu la primatele, declarându- 
se necompetent a da răspuns episcopatu
lui nostru.

Am dis, că nedemnă a fost apucă
tura acesta a congresului, pentru-că me
morandul a fost un răspuns la convocarea 
primatelui, care cerea, ca și provincia nos
tră bisericescă să participe la congres. Și 
în memorand se arăta, că provincia nds- 
tră nu participă la congres. Așa deră me
morandul a fost adresat primatelui ca la 
president al congresului, er nu ca la pri
mate, de-orece ca primate nu are ni
mic de a face cu episcopatul provinciei 
nostre bisericescl.

De aci urmeză, că primatele a lucrat 
corect, când a străpus memorandul la con
gres. Și după tote regulele parlamentare, 
cea dintâiu cestiune de desbătut în con
gres ar fi trebuit să fie memorandul nos
tru. Anume îndată la constituire ar fi tre
buit să se constate, decă tote bisericile 
din Ungaria sunt representate la congres 
și, decă prin urmare congresul e capace 
de a aduce decisiuni valabile. Atunci tre
buia să se ia la cumpănire motivele de 
neparticipare ale provinciei nostre și tre
buia să se provoce o decisiune preaînaltă 
a supremului Patron și numai după aceea 
se se fi purces mai departe cu statutul.

Nedemnă și perfidă a fost deci pro
cedura congresului. Ea ne arată apriat, 
că tendința congresului este contopirea 
nostră în organismul autonomie. Proce
dura acesta dovedesce din nou, că scopul 
autonomiei proiectate nu este scop bise
ricesc, ci curat scop politic. Vor să folo- 
sescă biserica de mijloc pentru desnațio- 
nalisarea bisericei nostre.

Ei bine, scopul n’au să și-l ajungă, 
în contra voinței nostre nu ne pote nime 
pe lumea acesta contopi într’un organism, 
care nu ne convine. în politică mai umblă 
cu terorismul. In biserică, în domeniul 
consciinței, nu are valdre nici o putere 
lumăscă.

Foia din BlașiQ. încheie cjicend, 
că e timpul suprem de acțiune, că 
scut și aperare se pote aștepta dela 
Maj. Sa ca înalt patron al bisericei 
și dela Scaunul apostolic al Romei, 
și-și esprimă convingerea, că Ar- 
chiereii noștri nu vor întârzia nici 
un moment a-se apropia de acești 
doi factor! și, că aceștia de sigur 
vor afla ascultare. Dâcă Arcliierei! 
ar simți că le e greu se resbâscă, 
„deie numai un semn și cu mic cu 
mare vom sări ca leii și vom apera 
sanctuarul nostru de profanarea con
trarului “.

Un respnns la articolul „Volniciile 
unui matriculant".*)

*) A-se vedâ nr. 44 «1 „G. Tr.“

La corespondența părintelui Băliban 
din Acâș, în care a descris purtarea necu- 
viinciosă a matriculantului din acea comună, 
un amic al foiei nostre ne trimite textul 
circularei ministrului de interne r. u. din 
35 Noemvrie 1895 Nr. 103,373 care este 
următorul:

Cătră toți șefii comitatelor!
Din causa multor dubietățl ivite, și a 

plânsorilor mie subșternute, aflu de lipsă 
cu privire la formalitățile cari se pot pre
tinde dela părți cu ocasiunea legei căsăto
riei civile, a dispune următorele :

....Oficialul stărei civile este dator a-se 
înfățișa la încheiarea căsătoriei cu eșarpă 
în colori naționale și în vestminte onorifice 
corăspundătore, încât se pote în atilă, și tre- 
bue să porte tot-odată grije, ca legătura 
căsătoriei să se întâmple cu solemnitatea 
recerută și cu seriositatea corăspundătore 
insemnătăței aceleia. Nu este inse iertat se 
manifesteze o atare ținută, carea legătura că
sătoriei ar înfățișa-o de o imitațiune a ceremo
nialului bisericesc, și ar fi aptă de a reține 
pre miretei dela cununia bisericescă.

In urma disposițiunilor acestei circu- 
lărl, oficialul stărei civile, care intrevine 
la încheierea unei căsătorii, are deci dato
ria de a pretinde cu strictețe, ca mireteii și 
martorii lor să se înfățișeze în vestminte 
corăspundătore caracterului sărbătoresc a 
legăturei de căsătorie și și referințelor lor 
proprii. Din contră oficialului stărei civile, 
nu-i este permis de a trece peste recerințele 
de sus.

Anumit este oprit de a pretinde, 
seu de a condiționa intrevenirea la 
încheierea căsătoriei dela aceea, ca

împusce, ca să nu se trădeze. Der credin
cios, pănă la cea din urmă răsuflare, era 
hotărît, a-și sacrifica vieța, decă va cere 
nevoia. Cu cuțitul în mână aștepta pe 
dușman, care era să-l apuce în acea mi- 
nută. Lupta a fost scurtă și desperată. 
Sam rămase biruitor. Când persecutorii 
sosiră la acel loc, unde animalul fu stră
puns și aruncat în adîncime, erau șterse 
tote urmele, er Sam era dispărut, luând 
drumul spre casa femeii nenorocite.

„Și bărbatul meu — sărmanul meu 
Lewis ?" întreba femeia bandajând ra- 
nele.

„El e încă cât-va timp în siguranță, 
însă va trebui să profite de prima ocasie, 
ce i-se va presența, ca să scape. Acum 
înainte de tote trebue să-i ducă de mân
care micul Robert, în locul meu, alt-fel 
suntem cu toții perduți — drumul îl cu- 
nosce deja.

Cugetul, că trebue să-și lase iubita 
ființă pericolului și în mânile dușmanilor 
răsbunători, era pre îngrozitor, pentru-ca să-l 
potă esecuta numai decât. Avea să alegă 
între două lucruri: Ori să espună copilul 
primejdiei, ori să-și lase bărbatul să moră 
de fome. Ea nu putea să mergă.

Cu ce inimă strîmtorată lăsă a doua 
di pe băiat să mergă! De câte-ori i-a re
petat cura trebue să se porte! Cu o ru
găciune pe buzele ei palide pentru-ca 
Dumnedeu să-i păzescă copilul, — se uita 
după el, cum întră în pădure, pentru a nu 
se mai întorce pote. Cugetul acesta era 
insuportabil.

Băiatul trecu cu precauțiune prin pă
dure, urcă dealul gâfâind sub povara, ce 
o purta. Era deja aprope de ascundătdre 
și inima mamei era înviorată de rada spe
ranței. Când el se cobori în vale, mama 
îl perdii din vedere și când reapăru din
colo, era deja în mânile soldatului, care 
jurase tatălui răsbunare, când după scă
parea lui, nu-1 găsi acasă. Uitând de pri
mejdie striga în naivitatea lui copilărescă: 
„Tată! Tată!", cum era deprins a striga 
întotdeuna, când era amenințat. Sângele 
mamei i-se închegase în vine și trebuia 
să-și reculegă tote forțele, ca să se potă 
stăpâni și să nu alerge în urma copilului. 
Inse de sigur, soldatul nu putea să-i facă 
nici un rău copilului, care era atât de tî- 
năr și nevinovat. Fie-care cuvent rostit 
de soldat îi ajungea la urechi, er ea as- j 
culta ghemuită la păment. „Aha, micule,

te-am prins! Scieam eu, că decă voiu 
pândi pe puifi, am să descoper intrarea la 
visuina vulpoiului. Are să-mi plătescă os- 
tenelele, ce le-am avut".

„Tată, tată!" — răsună din nou din 
pieptul copilului, însă un zimbet amical 
se vedea pe fața sălbaticului rebel, când 
se gândi, cât îi este de ușor a descoperi 
acum ascunzișul desertorului.

„Nu trebue să-l strigi. Vino și mă 
du la el.“

„Nu vreu, căci tu ai de gând să-l 
omori!" Și curgeau lacremile din belșug 
pe obrăjorii lui.

„Vino, ție nu-ți fac nimica. Vedi îți 
dau banii ăștia, decă mă duci", și arătă 
copilului nisce monede de aramă.

„Mama m’a oprit, să spun cuiva, unde 
este tata și nu-ți arăt drumul. Mama spu
nea, că voi sunteți dmenl răi".

„Oho! Acești corbi învață curînd a 
croncăni — acesta o sug cu laptele ma
mei. Ai să-mi spui îndată?"

Copilul însă a rămas statornic — 
nici lingușire, nici mituire, nici amenințare 
nu-1 putură îndemna să trădeze pe tatăl 

| său. Perdendu-și răbdarea, omul jură, că 
îl va spânzura de cel dintâiii copac, pen

tru a vede, decă acesta nu-1 va scdte pe 
bătrânul vulpoiu din vizuină".

„Te rog, te rog, lasă-mă să fug, nu 
mă spânzura", dicea copilul, când siinția 
funia în jurul gâtului. „O, tată, mamă", 
Dăr la urechile tatălui cuvintele desperate 
ale copilului nu ajunseră, er mama înge- 
nunchia, lipsită de curaj, cu ochii înhol- 
bați, hipnotisată dre-cum, ca și pasărea la 
vederea șerpelui. Decă și-ar fi putut scăpa 
copilul, ridicându-și numai un deget și 
n’ar fi fost capabilă să facă nici măcar 
atâta.

„Pe Dumnedeul meu, copile, te 
spânzur, decă nu vorbesc!!" — Nu se au- 
Zia nici un răspuns, er privirea imploră- 
tore a copilului nu avea nici o înrîurire 
asupra sălbaticului.

„Audi, băiete? Te întreb pentru ul
tima oră", și aruncând un capăt al funiei 
peste o crengă și trăgând de ea, Zicea 
cătră sine însu-și: „Amar este, să moră 
cine-va așa tîner!" și par’ că o umbră de 
milă i-s’ar fi furișat în inimă. „Insă ce? 
El are să crescă mare și va fi și el con
tra nostră!" — Atunci trase de funie și 
micul corp se ridică în aer, dând din pi- 
cidre.



Nr 50.—1902. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

mîresa părte cunună de mirenii, 
seu ca mireteii, seu unul din ei, ori suita 
lor să porte însemne, cari ar aminti căsă
toria eclesiastică, său în genere să folo- 
sâscă însemne obicinuite, său să săverșescă 
orl-ce manifestări simbolice.

Mai departe este oprit de a pretinde, 
ca mireteii, afară de cei doi martori pro
scriși în § 39 a legei despre căsătorii 1894 
Art. XXXI, să aducă cu sine și nuntași. 
După-ce însă conform §-lui 37 a citatei 
legi legătura căsătoriei să întâmplă pu
blice, este lucru natural, ca din îndemn 
propriu, nuntașii încă se pot înfățișa și ofi
cialul civil dela înfățișare nu-i pote opri.

Compunerea listelor electorale.
Primăria Brașovului — pe temeiul 

relațiunei primite dela comisiunea centrală 
electorală a orașului — aduce la cunos- 
cința tuturor, că deputațiunile alese cu 
scopul de a compune listele generale pen
tru alegerile dietale (pe basa cărora se 
fac și alegerile în comitat și comună), 
cari liste vor avă valore în decursul anu
lui 1903, vor începe lucrările lor Lunia 
viitore.

Anume deputațiunea pentru cercul 
I electoral (Cetate, Brașovu-vechiu, Stu- 
pini, Dârste) sub presidiul d-lui Ludovic 
Kamner și deputațiunea pentru cercul al 
Il-lea electoral (Cetate-Scheiu) sub presi
diul d-lui Frideric Lurtz — își vor ține, 
începând cu diua de Luni 17 Martie st. n. 
pănă când își vor sfârși lucrările de cons- 
criere, în localul oficiului de dare orășă- 
nesc ședințele publice în fie-care di de lu
cru dela 3—6 ore după amedl.

Fie-căruia îi stă în drept să înfăți
șeze înaintea acestor deputațiuni și să-și 
dovedescă dreptul electoral.

*
La conscrierea alegătorilor se întâm

plă ca mulți din aceia cari sunt în drept 
de a fi alegători, se fie lăsați afară din 
listă și de aceea deputațiunile de cons- 
criâre țin ședințe publice, ca fie-care să 
se pdtă presenta înaintea lor, dovedind cu 
cărticele de dare, că au dreptul electoral.

Se bucură de drept electoral între alții: 
Acei proprietari, cari plătesc dare de 

pământ (foncieră) după un venit curat de 
16 florini (32 cordne).

Toți proprietarii unei case cu cel 
puțin trei încăperi.

Toți funcționarii privați cari plătesc 
dare după salar anual de 700 fl. (1400 
corone) și toți funcționarii publici cari 
plătesc dare cel puțin după un salar de 
500 fl. 71000 corone).

Comercianții, fabricanții, industriașii 
cari plătesc cel puțin 10 fl. 50 cr. (21 cor.) 
dare de venit.

Ori și-a plătit cine-va darea, ori a 
rămas cu ea în restanță, el totuși are 

(după legea judicaturei Curiei) dreptul a 
pretinde să fie înscris în listele electorale.

*
După-ce vor fi compuse listele ale

gătorilor, acestea vor fi expuse spre ve
dere la primăria (antistia) din fie-care co
mună începând dela 5 pănă la 15 Maid 
n. a. c. In timpul acesta se pot face re- 
clamațiunî, ăr observările asupra reclama- 
țiunilor se pot face pănă la 25 Maiii 
n. a. c.SOIRILE DILEI,

— 2 ^15) Martie.

Episcopatul român gr. or. la Majes 
tatea Sa Alaltaeri, în 13 Martie n., Me- 
tropolitul I. Mețianu și episcopii N. Popea 
și I. Goldiș au fost primiți în audiență de 
Majestatea Sa monarchul. I. P. S. Sa Me- 
tropolitul Mețianu, după o scurtă alocu
țiune, a predat monarchului memorandul 
delegațiunei congresuale în cestiunea mă
năstirilor, cari au rămas încă în stăpânirea 
Șerbilor. In memorand Majestatea Sa e 
rugat să binevoiescă a resolva cestiunea 
mănăstirilor din prea înalta sa putere. 
Monarchul a primit grațios pe archierei 
și le-a dat cele mai bune speranțe. I. P.
S. Sa Metropolitul I. Mețianu a fost invi
tat la prândul dela curtea pe diua de adi, 
Sâmbătă.

Societatea „Transilvania" din Bu
curesci va ține adunarea sa generală or
dinară, Duminecă 3 Martie v. La ordinea 
dilei: 1) Darea de seină a comitetului pe 
anul 1901; 2) Raportul comisiunei de ve
rificarea socotelilor pe anul 1901; 3) Ale
gerea comitetului și comisiunei de verifi
care.

Lotftriile streine în România. Ce
tim în „Cronica11 din BucurescI: „Parchetul 
a dat din nou în judecată tote diarele, cari 
au publicat anunțuri de-ale lotăriei bulgă- 
rescl. Asemenea s’au dat ordine severe, de 
cătră direcția poștelor, tuturor oficiilor poș
tale ca să se confisce tote scrisorile bă
nuite că conțin losurl. Disposițiile luate 
sunt de natură a paralisa cât mai mult po
sibil accesul loteriilor în țâră. După cât 
suntem informați, la nouăle înfățișări, Par
chetul va cere tribunalelor, ca legea să fie 
aplicată în mod riguros și condamnarea să 
nu mai fie așa blăjină, adecă amenda de 
50 lei să fie ridicată la maximum, care este 
2000 lei. Trucul colectorilor d’a espedia 
scrisorile din alte țări și localități, a fost 
dejucat, deore-ce poșta cunosce perfect re
lațiile diferitelor persone și imediat ce bă- 
nuesce că conțin losurl, sunt trimise la par
chet, care chiamă pe destinatorl acolo ca 
să le deschidă fața cu procurorii. Cine vrea 
să se plimbe pe la p.rchet, n’are decât să 
joce la loteriile ungurescl.

Conferență în Clușiu. D-l Lauren- 
țiu P. Florantin va ține în 16 1.*  c. la 5 
ore d. a. o conferență publică despre 
„Elementele naturei“ în localitatea casinei 
române din Clușiu.

El ținea funia cu mâna și încurend 
era să lase în jos cadavrul copilului, căci 
funia îi trebuia. Fără dânsa nici-odată nu 
eșia nicăiri. De-odată se audi însă un sgo- 
mot la spatele lui și securea grea și si
gură a bătrânului Sam crăpă capul călău
lui, er copilul cădii la pământ.

Cu ore-care îngrijire, reușiră a-1 rea
duce la vieță și sub ochii iubitori ai ma
mei se însănătoșii nu peste mult, deși ur
mele brutalității săvârșite asupra lui se 
vădură încă multe săptămâni.

Prin hrănă bună; pe care i-o aducea 
Negrul, Lewis Phinney a ajuns și el așa 
departe, ca într’o nopte să pdtă suporta 
greutățile și strapațele unei fugi. Der și 
acuma, după-ce răsboiul s’a sfîrșit, se cu
tremură povestind grozăveniile acelui răs- 
boiu. Liniștit și fericit șede el acum cu fe
meia credinciosă și cu băiatul la căminul 
familiar, er bătrânul Sam șede și el fericit 
în unghieț și fumând din pipa sa, se uită 
cu drag la familia, pe care el a scăpat’o 
de morte.

O....

Crimă. Din Chiheriul-inferior ni-se 
scrie: Marți în 7 Martie n. cam pe la 10 
ore a. m. o crimă oribilă s’a întâmplat 
în Chiheriul-superior. Curatorul-primarul 
Leonte Bogdan a ținut drumul cu trei 
inși în capul satului la alți trei inși, cari 
merseseră se încarce lemne de stejar în 
pădure. Neag Ananie sosind cu 2 care 
încărcate și 2 feciori ai săi la locul numit 
„Petra", rivalii întâlnindu-se aici, Leonte 
Bogdan dise lui Neag Ananie, sâ mâne 
carele după el, căci lemnele sunt ale lui. 
Anania s’a opus și la provocarea a doua, 
s’a descărcat asupra lui Ananie un glonț de 
revolver, plumbul înfigându-i-seîn piciorul 
stâng. Ceea-ce a fost mai dureros, e că 
în turbarea făptuitorului și în învălmășala 
ce s’a produs, un copil de 12 ani fu îm
pușcat drept,în grumadi și momentan 
muri; martorii spun, că după al doilea fi
cior, Simeon, au descărcat patru glonțe, 
der ca prin minune el a scăpat. Atenta
torul Leonte s’a ales și el cu câte-va 
muchi de secure. După scenele acestea, 

Leonte șiretul s’a dus acasă și a îngropat 
arma ucigașă lângă un prun. Arma însă 
fu aflată de comisia judecătorescă din 
Târgul-Mureșului și fii confiscată. Leonte 
e închis, căci s’a predat de bună voie. 
Victima, adecă copilul cel de 12 ani, fu 
înmormântat în 9 Martie n. Multă jelanie, 
multe lacrimi și întristare pe inimile celor 
presenți. Etă ce face invidia și ura per
sonală! I. P. H.

Pentru masa studenților din Bra
șov au întrat la „fondul Haralambie T. 
Stănescu“ cu ocasia parastasului de un 
an dela mdrtea regretatului Haral. T. Stă- 
nescu următorele contribuiri marinimose: 
D-l Tache Stănescu 40 cor., d-l Aurel 
Beleș 5 cor., d-l Dr. Eud. Procopovici 10 
cor., Dr. Is. Bodea 10 cor., Dr. Ios. Blaga 
10 cor., d-șdra Paula de Wiirfz 10 cor., 
d-l căpitan Banda 10 cor. și Ana Fejer 
4 cor. Primâscă pioșii ;donatori cele mai 
vii mulțumite. — Direcțiunea scol, medii 
gr. or. rom. din Brașov.

Căsătoria moștenitorului tronului 
muntenegrean cu verișora regelui Ale
xandru se va săvârși la Viena. înainte de 
a-se logodi tinerii, a trebuit ca colonelul 
ConstantinovicI, tatăl miresei, să ceră con
simțământul curței vienese, și tot astfel 
prințul Nichita pe acela al Rusiei. ț>iarele 
sârbescl vorbind de acestă căsătorie, afirmă 
că regele Alexandru al Serbiei ar fi retușat 
petrecerea tinerei părechi în Serbia.

Prințul Henric a părăsit America pe 
bordul vaporului „Deutschland". înainte de 
plecare, prințul a adresat președintelui Roo
sevelt o telegramă, mulțumindu-i pentru 
primirea cordială, ce i-a făcut, și esprimând 
speranța, că acestă visită va întări și mai 
mult prietenia între G-ermania și Statele- 
Unite. Președintele Roosevelt a răspuns, că 
întărirea acestei prietenii constitue cea mai 
vie dorință a lui.

Puterile protector© ale Cretei au 
primit o comunicare din partea prințului 
George, guvernatorul insulei, prin care le 
atrage atențiunea asupra urmărilor, ce vor 
resulta din neesecutarea votului dat de Ca
mera cretană, și prin care cerea alipirea 
la Grecia.

Mort din causa beției. Din Tihău 
ni-se scrie, că în dilele de 3 și 4 Martie, 
fiind târg de țeră la Ciachi-Gârbou, Teo
dor Martin din Tihău mergând și el la 
târg s’a îmbătat și venind pe drum cătră 
casă l’a răsturnat o căruță și l’a sdrobit. 
A doua <ji Martin și-a dat sufletul. Etă ce 
face beția!

Sub rdtele trenului. Din Mediaș se 
scriu următdrele: In 27 Febr. a. c. la 10 
dre a. m., tocmai pe când trenul accele
rat mergea pe linia spre Brașov (jumătate 
chim, distanță dela stațiunea Mediașului) o 
fată de sas cu numele M. Lang s’a arun
cat înaintea trenului, care a rupt’o în bu
căți ; s’a aflat la ea o epistolă, în care 
între altele era scris, că pentru ea vieța 
asta e nimica, și nu mai voesce să tră- 
iescă. — In 6 Martie, la 11 dre a. m. tot 
la același loc s’a aruncat înaintea trenu- 
lui-omnibus un tinăr sas cu numele Muller, 
rămânând mutilat în modul cel mai în
grozitor. Acesta el al 5-lea cas de felul 
acestor sinucideri pe teritoriul Mediașului 
și din Mediaș.

O plângere. D-l învățător loan Cârcu 
din Betlean (comit. Solnoc-Dobâca) ne 
trimite o scrisore mai lungă cu rugarea 
de a o publica și în care face nisce des
tăinuiri întristătdre cu privire la adminis
trarea averei bisericesc! din comuna Bet
lean. Etă, în resumat, ce spune d-l I. G. 
în scrisdrea sa: Spune, că după stăruințe 
și lupte mari, în 29 Ianuarie a fost convo
cat poporul pentru a-se ceti rațiociniile 
bisericei pe mai mulți ani. Cetirea a du
rat două dile (Miercuri 29 și Joi 30 Ianu
arie). Resultatul a fost, că fostul curator 
primar Vasilica Morar a cheltuit banii bi
sericei din 1885 începând. Din causa acesta 
s’a luat hotărîrea de a-se face pașii ne
cesari la Oonsistoriu în apărarea interese
lor primejduite ale bisericei, dr la cas de 

lipsă să câră și o comisiune, eventual și 
ajutorul advocatului. In ce privesce mani
pularea magazinului de bucate bisericesc, 
în fața a 50 poporeni s’a purces la esa- 
minarea lui și s’a aflat, că din negligiarea 
oficiului și din rea supraveghiare. dela 
1886 biserica a fost păgubită cu 8025 litre 
de mălaiil. In acest chaos se află betle- 
narii tocmai acum când să-și edifice bi
serică în locul celei vechi aprope rui
nate.

Cununie. In 23 Februarie n. 1902 
și-au serbat cununia lor în biserica română 
din Cuciulata tinerii: Nicolae N. Brânzea 
cu Iustina Roșală și Ioan N. Brânzea pan
tofar din Brașov cu Maria N. Ohițea.

împușcată din nebăgare de seină 
Căpitanul Iosif Obpasher din Plevlje (Bos
nia) a cumpărat Sâmbăta trecută un pistol 
vechiu turcesc și cu mare bucurie l’a dus 
acasă, să-l arate nevestei sale. Uitându-se 
la pistol, nici prin minte nu li-au trecut, 
că-i încărcat. De-odată însă se aude o de
tunătură și nevasta căpitanului cade raortă 
la pământ. Nenorocita femeie era în etate 
de 23 ani și se măritase abia de 2 luni 
după căpitanul. Tatăl său, care este ote- 
lier în St. Polten, a fost însciințat telegra
fic despre catastrofă.

Procesul bandei negre. Cunoscute 
sunt escrocheriile comise de așa disa 
„Banda Negră". Se scie, că una din mul
tele ei escrocherii, este și causa procesu
lui intentat de d-l I. Alesandrescu, cămă
tarilor Jean Avramescu, Cociu Avramescu 
și Iosef Rusu. Acești jidani sunt acusați, 
că în schimbul sumei de 900 lei, ce au 
numărat tînărului Grigore Alesandrescu, 
au primit dela acesta o poliță pentru suma 
de 60.000 lei. Procesul a fost desbătut 
Marți în continuare de cătră tribunalul 
Ilfov secția II. S’a ascultat doi martori și 
procesul s’a amânat pentru 5 Maid.

Concert în favorul Burilor. Dumi
necă, în 16 Martie a. c., se va ține în sala 
cea mare a casei de concerte un mare 
concert în favorul văduvelor și orfanilor 
bravului popor al Burilor, cu conlucrarea 
Reuniunilor: „Reuniunea română de cân- 
tărl“, „Kronstădter Mănnergesangverein“, 
„Magyar Dalârda“, „Deutscher Lieder- 
kranzu, „Bartholomăer Mănner-Chor“ și 
a capelei orășenesc!. Programul va fi ur
mătorul: „Uvertură la opera „Rienzi" de 
R. Wagner (capela orăș.) 2) „Lobpreiset 
lăut und riihmt und erhtu, imn de Ernst 
(corul din Bartolomeiu). 3) Trei cântece 
de libertate de ale Burilor (capela or.J 
4) „Der Vald am Aarensee" cor mixt 
(Liederkranz). 5) Rhapsodie ung. de Liszt 
(caipela orășenescă). 6) „Szabadsăg dai" 
de Huber (Dalărda). 7) Serenadă, de Cau- 
della (capela orăș), 8) „Horă“ piesă de 
concert pentru cor mixt și orchestră, de 
G. Dima (Reuniunea română de cântări) 
9) Solo pe Fliigelhorn (capela). 10) „Land- 
erkennung" de Grieg (Mănnergesangve- 
rein). 11) „Marșul Burilor" de Weiss (Ca
pela). — Suprasolvirile se primesc cu mul
țumită. Prețurile: Balcon 3 cor., Fauteuil 
2 cor., Parchet I. l‘50 cor., Parchet II. 1 
cor. Loc de stat 50 bani. In timpul pro- 
ducțiunei ușile sălei stau închise. începu
tul la 8 <5re sera.

Festival societății „Tinerimea Română".

Sâmbătă, 23 Februarie v., s’a dat o 
mare festivitate în Bucuresci cu ocasiunea 
inaugurării bustului mult regretatului V. 
A. Urechie în sala de ședință a societății. 
La acâstă serbare a asistat un public nu- 
măros și ales.

Lângă tribună era aședat pe un fru
mos piedestal bustul lui V. A. Urechie aco
perit de tricolorul românesc și înconjurat 
de bogate și frumdse flori naturale.

Bustul a fost dăruit de sculptorul 
Bălăcescu. Societateă a hotărît, ca aședa- 
rea bustului în sala de ședințe să se facă 
cu o deosebită solemnitate, spre a arăta 
lumei cum se venereză memoria acelora, 
cari o vieță întrâgă au luptat pentru bi
nele țării.
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D-l Nicolae S. Dumitrescu, președin
tele societății, șî-a desvoltat în timp de 
aprdpe o oră conferența sa: Vasilie A. 
Urechie ca naționalist.

Conferențiarul arată mai întâiti mo
tivul serbărei. Societatea primind bustul 
dela d-l Bălăcescu, pentru care îi esprimă 
viile sale mulțămirî, i-s’a dat cea mai fru- 
mosă ocasiune de a-șî arăta recunoscința 
cătră acela, care a fost un puternic spri
jinitor al societății și un luptător de 
frunte pentru neamul românesc. Arată 
apoi activitatea națională a lui V. A. Ure
chie, încă de pe când era tîner. Face bio
grafia lui Urechie, pomenind marile opere 
săvârșite de el pe terenul nuțional și 
spune, că este cel care a tras linia de 
unire între poporele latine din occident și 
noi, și termină dând ca esemplu tinerilor 
generațiunî ale neamului românesc pe acel 
mare bărbat al țării. Conferențiarul a fost 
adese-orî întrerupt de aplausele publi
cului. I

După terminarea conferenței, trico
lorul, care acoperea bustul, se desface 
pentru-ca publicul să vadă figura blândă 
și inteligentă a aceluia, care peste o ju
mătate veac a muncit pentru neamul ro
mânesc. Publicul aplaudă frenetic la ve
derea bustului.

După acesta începe concertul, la care 
au luat parte d-ra Cionca, d-l N. Hagiescu, 
0. Grigoriu, I. Dănescu și V. Panaitescu. 
Bătrânul și talentatul artist N. Hagiescu 
se sue la tribună și reciteză câte-va poesii 
cu caracter național cum și câte-va anec
dote populare. Meritosul arist a fost forte 
aplaudat. D-șora Aurelia Cionca a esecutat 
la piano câte-va bucăți clasice și apoi 
câte-va bucăți naționale.

După concert o parte din public s’a 
retras, er la ărele 11 a început dansul, 
care a durat până la orele 4 despre diuă, 
în cea mai mare animație.

A doua di de serbare, societatea 
„Tinerimea Română" a primit din partea 
distinsului profesor doctor Urechie, o 
adresă, prin care îi mulțumesce mișcat de 
frumosele sentimente, ce le-a arătat pen
tru memoria lui V. A. Urechie, a.tată.- 
lui seu.

Din Bistriță.
— 8 Martie 2902.

Onorată Bedacțiune! Deși în Bistriță 
între 35C0 - 4000 Români ne bucurăm de 
8 doctori în drepturi, 2 doctori medici, 2 
protopopi, un capelan și o falangă forte 
mare de alțl fruntași, cei mai mulți nea- 
ternătorl, totuși afacerile nostre românescl 
pe tote terenele vieței publice merg atât 
de greu, încât cu regret trebue să spun, că 
nu numai că nu înainteză, der stagnăză pe 
4i ce merge.

Avem Reuniune de meseriași români, 
a cărei adunare generală s’a ținut la 23 
Februarie a. c. și la care toți fruntașii ro
mâni au fost invitați. Durere însă, că din
tre toți numai 4 au participat. Avem o 
Reuniune română de cântări cu statute în
tărite, care înainte de acesta cu 4 —5 ani, 
pe lângă cantul bisericesc, ne delecta cu tot 
felul de cântări lumesc! și producțiuni pu
blice, încât și străinii ne admirau, durere 
însă că de 2—3 ani de când stă sub con
ducerea și presidiul unui advocat nu numai, 
că nu ne mai delecteză nici cu un fel de 
producțiuni publice, der acăsta reuniune 
și-a sistat activitatea, și tinerimea nostră 
atât din clasa mijlocie, cât și din clasa in- 
feridră, adecă țărănimea, e atât de reni- 
tentă, încât nici la probele de cantul bise
ricesc nu mai voesce a participa, și ce i 
vre-o câțl-va, cari mai cântă în corul biseri
cesc, cântă mai numai siliți și mai numai 
de ochii lumei; — ba s’a observat că unii 
tineri din strada Năsăudului și strada Bu- 
dacului mai bucuros bat ospătăriile și um
blă sbierând pe strădile orașului, decât să 
participe la probele de cantul bisericesc.

îmi aduc bine aminte, că înainte de 
acesta cu 5 — 6 ani în casele meseriașilor 
și țăranilor noștri din Bist<iță aveau in
trare multe foi românescl abonate în totă 
regula. Astădl însă nu mai e așa, — astădl 
între meseriașii și țăranii noștri din Bis

triță abia mai avem 4—5, care mai cetesc 
foi românescl regulat. Și nu numai țăranii 
nu cetesc, fără și în localul reuniunei me
seriașilor români încă nu avem abonată nici 
o foiă românescă,$6r decă administrațiuriea 
„Drapelului" nu ne-ar trimite foia gratuit 
și dăcă redacțiunea „Revistei Ilustrate" nu 
ni-ar servi cu vre-o câte-va foi româneșci, 
nici în localul reuniunei acesteia nu am 
ave ce ceti.

Cu regret trebue să spun, că la tote 
acestea scăderi și nepăsări, de care este 
stăpânit și copleșit poporul român din Bis
triță, a contribuit și contribue și de pre
sent neînțelegerea și indiferentismul ce dom- 
nesce astădl între fruntașii noștri români, 
cari aprope nimic nu lucră în folosul po
porului, ci se resbună unul contra altuia....

Încă înainte de acesta cu 5 săptămâni 
comitetul Reuniunei meseriașilor noștri a 
hotărît, că pe lăsarea postului mare reu
niunea să se pregătăscă pentru aranjarea 
unei petreceri publice împreunată cu con
cert și joc. In urma acestei hotărîri, doi 
membri din comitet, în frunte cu vice-pre- 
ședintele d l George Ungurean, au rugat 
pe d-l învățător luliu Chitta, să binevoăscă 
a pregăti meseriași cu vre-o eâte-va poesii 
naționale pentru acel concert, cu care să 
ne putem presenta barăm înaintea publicu
lui nostru românesc. D-l luliu Chitta nu 
numai că a primit acel ofert forte bucuros 
și fiică gratuit, fără la moment a adunat 
și o mulțime de fete, atât din clasa mijlo
cie, cât și țărance, și timp de 5 săptămâni 
de 3 ori pe septămână țiind probe de cant, 
a instruit tineretul în cel mai frumos chip, 
încât cu toții veseli de succesul ajuns, aș
teptam numai lăsarea postului, ca să ne 
petrecem românesce. Când colea, ce să 
vedi? După ostenălă de 5 săptămâni, vine 
d-l Dr. Vasile Pahone, ca președinte al reu
niunei, și ne spune, că din causă, că la spri
jinul fruntașilor români nu putem conta, 
petrecerea plănuită nu se va pută ține, și 
de se va ține, să va ține numai în cerc 
restrîns și fără cântări și colorit public, 
pentru-că e temere de deficit. Deși tineri
mea a insistat pentru petrecere publică și 
d-l vice-președinte George Ungurean s’a de
clarat, că primesce totă responsabilitatea 
pentru deficit, totuși d-l Dr. V. Pahone a 
rămas pe lângă aceea, ca petrecere să nu 
fie, pentru-că la sprijinul inteligenței nu 
putem conta ! ? !

îmi aduc forte bine aminte, că erau 
timpuri, când în Bistriță inteligența cu po
porul mergea mână ’n mână și căușele nos
tre românescl întru atât înaintau și progre
sau. încât concetățenii noștri sași se mirau 
de deșteptarea nostră și vorbiau ei între ei, 
că decă Românii vor înainta pe tote tere
nele așa cum au început, apoi în scurt timp 
nu numai că vor fi ajunși, ci Sașii vor fi 
și întrecuți.

îmi aduc bine aminte, că înainte de 
acesta cu vre-o 10—15 ani, când au început 
a-se stabili unii fruntași români între noi 
în Bistrița, ni-se promitea forte mult, și 
într’adevăr nu peste mult ne-am și convins 
prea deplin, că prin înmulțirea inteligenții 
nostre între noi, Românimea începe a-se 
deștepta și ă înainta pe tote terenele vie
ții publice.

La adunarea Românilor de protestare 
contra legei asilelor de copii un d-n advo
cat din Bistriță a ținut o vorbire atât de 
frumosă și fulminantă Românilor, încât 
mulți în sîn l’ar fi purtat, și a vorbit acest 
d-n advocat și de atunci încooe poporului 
cu tote ocasiunile, pănă când a fost sărac, 
ba cu ocasiunea procesului memorandului 
întreg poporul român cu risioul vieții l’a 
petrecut pănă la gară sub huiduelile gen- 
darmilor și a poliției. Insă cu tote acestea 
acest d-n atât de popular și odată 
atât de iubit de toți, după procesul memo
randului și după-ce a ajuns în fruntea unui 
institut de bani ș’a perdut cu totul darul 
oratoric, și între popor nu se mai cobora....

Nu numai atât, der toți fruntașii noș- 
trii din Bistriță se ocupă forte puțin cu 
instruirea și luminarea poporului, și popo
rul nostru, orbecând în intunerec, nu scie 
ce va să cjică, ținereajunei prelegeri publice, 
nu scie ce însemnătate pote ave o reuniune 
economică, nu scie și nu îșl cunosce nici 

drepturile lui politice, și în lipsă de cate- 
chisații și predici morale și instructive dă 
tot mai mult spre decadență și referitor la 
stările nostre sociale, fără a greși, pot afirma, 
că Bistrița, unde suntem la 4000 Români, 
nu se pote compara seu asămăna nici cu 
una dintre cele mai din urmă comune din 
Bănat seu ținutul Sibiiului, din Bănat 
său ținutul Sibiiului, pentru-că în jurul Bis
triței și cu deosebire în întreg comitatul 
nostru nu este comună românescă, care să 
nu se lupte cu cele mai mari greutăți.

Tote relele și neajunsurile de care su
ferim, se pot căuta numai în acea regreta
bilă împrejurare, că fruntașii români din 
Bistriță sunt împărțițl în două grupuri (ca 
să nu die elice) și adecă: în grănițeri și 
negrănițeri, cari se invidiază reciproc.

La scrierea acestei corespondențe, pe 
care rog onorata Redacțiuue a mi-o pu
blica în totă estensiunea, nu ura seu răsbu- 
narea personală m’a îndemnat, peutru-că 
contra fruntașilor noștri ca persone nu am 
nimica de observat, ci m’a îndemnat dorul 
și pofta de a vedă pe fruntașii noștri uniți 
și lucrând mână ’n mână pentru înaintarea 
și emanciparea poporului nostru, precum 
fac și alții in alte centre românescl.

Din goruni.

Dela Curtea cu jurați. In 1 (14) 
Martie s’a pertractat înaintea Curții cu ju
rați în Brașov, causa criminală a lui Ioan 
Adamuță și soția acestuia Maria Ioan Ada- 
rnuță, din Poiana-Mărului, (comit. Făgăraș), 
acusați fiind pentru aprinderea în timp de 
nopte a casei, ce era proprietatea Stancei 
George Moldovan. Acesta a fost singurul 
cas criminal, ce s’a pertractat în sesiunea 
acesta.

Curtea, pe lângă cei 12 jurați, a fost 
constituită din președintele tribunalului 
Veer George, Buday Gabor, Abraham 
Istvan; acusa a fost susținuă de procuro
rul Wittich Carol; acusatul Ioan Adamuță 
a fost apărat de d-l advocat Dr. N. Mă- 
noiu, er acusata Maria Ioan Adamuță de 
d-l advocat Dr. Ioan Moșoiu. Pertractarea 
s’a început la drele 9 a. m. și s’a terminat 
sera la drele ll’/2. Resultatul este, că Ioan 
Adamuță, nevinovat fiind, s’a absolvat, er 
Maria Ioan Adamuță declarându-o Curtea 
de vinovată, tribunalul în virtutea dispo- 
sițiilor §-lui 422 din .codul penal și cu 
considerare la împrejurările ușurătdre pe 
lângă aplicarea §-lui 92 s’a osîndit la 3 
ani' și 3 luni robie și 5 ani la pierderea 
drepturilor politice, hotărîndu-se deținerea 
ei și mai departe.

In contra sentinței atât procurorul) 
cât și apărătorul a anunțat nulitate.

IVIuUămită publâcâ.
Ne găsim în plăcuta posițiune de a-ne 

împlini una din sfintele datorințe față de 
sprijinitorii causei clasei nostre de mijloc. 
Decă producțiunea nostră publică din 23 
Februarie n. a. c a adaus o nouă și însem
nată zală la lanțul activelor nostre, meri
tul incontestabil revine stimabilelor d-sore 
Olivia Bardoși, Leniți Cunian și Jeni Si- 
mohescu, carlîn mod de tot prevenitor au bi
nevoit a conlucra cu mai multe bucăți la 
concert, cum și d-lui I. Iula, elev în cur
sul al IlI-lea pedagogic al seminarului nos
tru „Andreian", cărora le esprimăm și pe 
acestă cale adânc simțită nostră recunos- 
cință.

Suprasolvenții respective contribuenții 
noștri la acestă producțiune sunt Ilus. 
Sa domnul Dr. Iosif Gall, membru în casa 
magnaților cu 10 cor.: Ludvig Ferencz, 
croitor 5 cor.; Dr. E. Cristea, secretar con
sistorial 2 corone 49 bani; Paul Muntean, 
sub-colonel c. și r., I. Popovici, căpitan c. 
și reg., (Budapesta), Panteleon l.ucuța, că
pitan- -c. și r. în pensiune, I. Mihu, espe- 
ditor- consist, Dr. G. Proca, profesor semi- 
narial. fie-care cu câte 2 corone; Ioan Sim- 
tion, librar 1 coronă 20 bani; Paul Cotoț, 
funcționar consistorial. Ioanichie Ulariu, 
cassar de bancă (Uia-Murâșana), loan Bu- 
doiu, paroch (Câmpuri), loan Silagyi, func
ționar consistorial, fie-care câte 1 coronă; 
domna Minerva Dr. Brote, d-sora Sabina 
Brote, fie-care cu câte 80 bani; domna Po- 
poviciu (Sadu) 60 bani; Nicolae Solomon, 
paroch (Porumbacul-superior res.), Den etriu 
Mitoc, măestru croitor, loan Imbuzan, func

ționar de finanțe, Petru Stanciu, zidar, Dr. 
Petru Span, prefesor seminarial, Victor Pă
cală. profesor la școla „Asociațiunii", loan 
Platoș, învățător (Turnișor), loan Radu, 
proprietar (Turnișor; Timoteiu Popovici, 
profesor semin., Szekely Gyorgy, croitor, 
cl-na Berta Dragomir, Dem. Comșa, profe
sor sein., fie-care cu câte 40 bani; cu pă
lăria s’a încassat prin subscrisul president 
suma de 15 cor. 61 bani; er sub titlul 
„bacșiș" pentru invitarea în personă prin 
president, au contribuit d-nii Iulian Po
pescu, cassarul „Albinei" 20 bani și mărci 
poștale din România în preț de 25 bani; 
luliu Decian, când, de adv., ȘAurel Rusu, 
fie-care câte 40 bani; Tassi Boiu, 20 bani; 
Emil Vințeler, loan Rebega și Petru Tincu, 
funcț. la „Albina", fie-care cu câte 10 bani. 
— Tuturor acestora de asemenea le adu
cem ferbințile nostre mulțumite.

Sibiiu, 6 Martie n. 1902.
Comitetul „Reuniunii sodalilor români 

din Sibiiu".
V. Tordășianu, 1. Apolzan,

president. notar.

-4X. pel.
Colegi! Stând în prejma revisiunei 

legii de pensiune, nu întrelăsați a intreveni 
de urgență la deputatul (?) cercului, ca același 
se esopereze cu ocasia revisiunei: ca învă
țătorii să se suscepă ca membri ai fondu
lui dela priinirea diplomei; în salariu să 
se compute la pensiune și relutul de cuar- 
tir și cantoratul; la pensia întregă să fim 
îndreptățiți după serviciu de 35 ani; âr în 
cas de neputință, pensionarea și după un 
serviciu de 5 ani ș. a. Aceste să le pre- 
tindeți fie și pe lângă urcarea procentelor.

Comloșul-bănățean, 27 Faur 1902.
Cu frățescă salutare:

IuLu Vuia, Nicolau Popoviciu,
Petru Craiovanu.

NECROLOG. Subscrisul, cu inima 
plină de durere aduc la cunoscința tuturor 
rudenielor prietinilor și cunoscuților, înce
tarea din viâță a prea iubitei nostre mame 
Reveica I. Cristolovean năso. Popa, în- 
tîmplată, după o lungă și grea suferință 
în etate de 58 ani, Vineri în 22 și a ‘fost 
îmormentată Duminecă în 25 în cimitirul 
dm loc, lăsând în urmă-i pe nefericitul și 
neconsolabilul soț, loan Cristolovean înv. 
pens.

O deplâng pe lângă nefericitul nostru 
tată număroși fii și fiice, gineri, nurori, frați, 
surori, mamă, veri, verișore etc. precum și 
toți cei-ce au cunoscut’o fiind o vrednică 
soție și bună mamă.

Reșnov, în 1 Martie 1902. Romul Cris- 
tolov anu, învățător, ca fiu.ULTIME SC1RI.

Budapesta, 14 Martie. în ședința 
de acji a dietei, deputatul Baross 
într’un lung discurs a atins și ces- 
tiunea proprietății de păment cjicend : 
O politică mai înaltă și prevăcjătdre 
de stat nu păte privi cu nepăsare 
în ce mâni ajunge proprietatea ma- 
ghiaiă. De aceea este interesul sta
tului, ca în părțile de nord, în Ardeal 
și pretutindenea, unde locuitorii nu 
sunt ungur se se întărescă proprietarii 
mijlocii unguri.

Tot în ședința de ac|i, deputa
tul șerb Lyubomir Pavlov’d a inter
pelat pe ministrul președinte în ces- 
tiunea convocării congresului națio- 
nal-bisericesc, care acum n’a fost 
convocat de la 1897 deși statutul 
organic de la 1875, prescrie convo
carea tot la trei anî. De la 1875 și 
până afil s’au ținut numai 4 con
grese, cu tăte că după lege ar fi 
trebuit să se țină 9. Interesul gu
vernului nu este, se indispună pe 
Șerbi și să facă din ei dușmani. Ori 
să spună guvernul pe față: „Voi 
n’aveți autonomie și art. IX de la 
1867 nu se respecteză față cu voi." 
Poporul serbesc atunci ar fi fărțe 
mâhnit, ce e drept, dăr cel puțin 
ar sci lămurit, ce să credă despre 
acest guvern.

Londra, 14 Martie. Lordul Me
thuen a fost pus pe picior liber, fără 
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nici o condițiune. Se crede cu sigu
ranță, că guvernul engles, în urma 
acesta, nu va împușca nici el pe ge
neralul bur Kruitzmger. Procesul aces
tuia a fost de-ocamdată amânat. Se 
svonesce, că Delarey a liberat și pe 
colonelul Tovsend, după-ce acesta a 
promis pe cuvântul seu deonbre, ca 
nu va mai lupta contra Burilor.

Ciuma și Colera.
(Conferința d-lui Dr. V. Babeș.)

D-I Dr. Victor Babeș a ținut Miercuri 
sâra la institutul bactereologic din Bucu- 
rescl a doua conferință a sa, vorbind des
pre epidemiile de ciumă și coleră. D-sa a 
început cu vorba acâsta:

Medicina viitorului e medicina preven
tivă. Sciința a dat medicilor posibilitatea 
de a preveni botele. Institutul bactereolo
gic e menit să apere țâra de bolele in
terne, precum și cele venite din Orient și 
■occident. In vremile din urmă Europa a 
început să aibă încredere în noi. Avem un 
consiliu sanitar, care a pus stavilă tuturor 
botelor din Orient, precum Mihai-Vitâzul 
■odinioră a pus stavilă Turcilor, cari voiau 
să invadeze Europa.

Odată s’au deschis granițele nostre și 
atunci am avut coleră în țâră. Consiliul sa
nitar a sciut să împace interesele sanitare 
cu cele comerciale, făcând] posibil transpor
tul de cereale și mărfuri, fără a importa 
ciuma.

Conferențiarul aduce laude consiliului 
sanitar și blamâză pe aceia, cari critică 
acel consiliu.

*
Vorbind despre institutul bactereolo

gic, spune că el a fost clădit în așa fel, ca 
să potă fi luat de esemplu de aceia cari 
doresc să aibă o casă higienică.

In privința sălei de conferințe a ins- 
titului, constată că ea atinge idealul unei 
săli de acest fel.

D-l Dr. Babeș a continuat apoi cu 
descrierea amănunțită a zonelor institutu
lui destinate rabiei, pestei și colerei, pre
cum și a mijlocelor de desinfectare.

Desinfectarea și curățenia, sunt ele
mentele cele mai necesare unui institut bac
teriologic.

Dâr cu tote precauțiunile luate, infec- 
țiunea cu materialul infecțios nu e înlă
turată.

La autopsia unui ciumat, e imposibil 
să nu se facă victime, âr acele victime sunt 
jertfele, ce trebuesc date sciințel.

♦

Intrând în subiectul conferinței, d-sa 
<c]ice :

Colera e infecțiunea apei; ciuma e in- 
fecțvunea pământului și a locwnței.

Dâcă Bucurescii ar fi alimentat în în
tregime eu apă dela Bragadiru, n’am ave 
temă de coleră. S’ar pute face sterilisarea 
apei și prin sistemul modern, al ozonifi- 
■cărei.

Colera nu e așa de periculosă precum 
■e ciuma. Microbii colerei cresc în apă și 
prin apă întră în stomac. Numai dăcă omul 
are stomacul stricat, se produce coleră, 
alt-fel nu.

Prevenirea bolei se face prin injecta
rea cu culturi de microbi colerici.

Măsurile higieniee sunt cele mai straș
nice mijloce de combaterea colerei.

Baccilul colerei trăesce în terenurile 
băltose și de acolo se infectâză omenii. Așa 
se întâmplă în Oalcuta, de unde peregrinii 
la Meca și Medina plâcă infectați și daîî 
■oc asie musulmanilor, cari se duc din Ro
mânia în Arabia.

La noi, pericolul colerei e la Sulina, 
unde nu e apă bună, dâr unde se pote face 
ozonificarea apei prin electricitate.

îfc
Cu privire la ciumă, d-l Dr. Babeș 

spune următorele :
Cea mai periculosă e ciuma nâgră 

pulmonară.
Boia începe prin tuse și duce la an

ghina cu lăpădărl de sânge. Aceste simp- 
tome ne pot spune, că avem a face cu 
■ciuma.

Sunt alte feluri de ciuma, cari nu 
sunt periculose. Intre acestea nu e însă și 
ciuma bubonică, Acest fel de ciumă e des
tul de periculos. Omul pare amețit, apoi îi 
apar semne roșii pe corp ,carl se schimbă 
în bube. Din bolnavii de ciumă bubonică, 
50 la sută mor.

Infecțiunea e forte periculâsă și pro- 
pagarerea ei se face prin șobolani, cari mor 
înainte de ivirea ciumei.

Muscele și purecii propagă de aseme
nea ciuma, dâr cel mai de sâmă propaga
tor al pestei e omul însu-șl.

In conferința dela Veneția s’a stabi
lit, că ciuma e periculosă pănă la 10 c].ile 
dela mortea unui individ.

Der ceea-ce ne interesâză e faptul, că 
un vas infectat de ciumă pote să infecteze 
totă Europa prin șobolanii (cloțanl) din el.

Cele mai mari epidemii de ciumă au 
fost provocate prin mijlocul șobolanilor in
fectați de pe corăbii.

Prevenirea ciumei nu se pole face, decât 
prin mijliice higienice.

E bun și serul antipestos, dâr higiena 
înainte de tote să fie respectată.

Față cu individul ciumat, serul e bun ; 
dâr față cu epidemiile de ciumă, serotera- 
pia e impotentă.

Dăcă s’ar ivi un cas de ciumă la Su
lina, n’ar fi mare pericol, căci acel oraș e 
bine asanat; ar trebui însă se fie distruși 
șorecii.

♦

După aceste spuse, d-l Dr. Babeș a 
arătat, prin proecțiunl electrice, cum se 
manifestă colera în apă și în intestine, apoi 
ciuma în splină și în celulele nervose.

Tot prin proecțiunl electrice s’a ară
tat și interiorul institutului bacteriologic, 
apoi fotografiile omenilor de sciință, cari 
s’au ocupat cu studiul microbilor ciumei și 
colerei.

D-l Dr. Babeș a terminat revenind la 
consiliul sanitar, despre care spune, că ar 
face și mai mult pentru sa'ubritatea publică, 
decă ar avă și putere esecutivă, nu nu
mai parte consultativă.

In acel cas s’ar pune populația Ro
mâniei în afară de orl-ce pericol provenit 
pe cale de epidemii.

Industria.
Agricultura, comerciul și industria sunt 

cei trei factori puternici, cari duc la bună
starea unui popor, dăcă condițiile de asis
tență și progres sunt date prin împrejurări 
favorabile și priinciose acestor isvore ne
secate de propășire economică.

Agricultura la noi este cel mai mare 
razim pentru susținerea continuă a vieții 
materiale a poporului nostru și pe acela 
se sprijinesce în cea mai mare parte și esis- 
tența și progresul crescând al organismului 
nostru financiar economic, al băncilor ro
mâne. Din punct de vedere al unei culti
vări mai raționale a solului s’a și făcut la 
noi câte ceva pentru agricultură, dâr încă 
puțin încât privesce practica esploatării ra
ționale a pământurilor țătănescl. Cât pen
tru estensiunea proprietăților rurale cred, că 
nu greșesc, decă, fără a me basa pe o sta
tistică care încă nu esistă la noi, cutez a 
afirma după observații de-altcum destul de 
mance, că se face un încet progres.

Comerciul însă la noi este ramul eco
nomic cel mai mașter tractat. Cu acesta 
stăm astătjl cel puțin mult mai rău, decât 
acum 30 seu 40 de ani. Pănă când prin 
anii 1860 aveam centre ale unui comerciu 
destul de respectabil, ca d. e. Brașovul, as- 
tăcjl acelea nu se mai găsesc. Natural, că 
vina la perderea acăsta o portă mai mult 
cause de natură generală economică, cărora 
nu se putea'pune stavilă de cercurile atinse. 
Așa d. e. cause de comunicație, răsboie va
male, etc. au adus la ruină firme româ- 
nescl dintre cele mai bine fondate.

De vre-o câțl-va ani încoce s’au făcut 
încercări pentru a mișca spiritul comercial 
pe un teren și în o formă mai modernă, și 
s’au creat societățile comerciale pe acții. 
Emanând dela sistemul nostru de bănci, 
care s’a dovedit sănătos, conducătorii și 
fundatorii acestora, încuragiațl cu drept cu
vânt de resultatele frumose dobândite în era. 

acțiilor, au credut și în succesul acestui sis
tem aplicat la comerciul de mărfuri.

Timpul de esperiență pentru societă
țile nostre comerciale nu este lung și deci 
nici conclusiunile trase pe basa observa
țiilor de pănă aci nu pot să garanteze un 
prognostic absolut sigur pentru viitorul mai 
îudepărtat al acestor întreprinderi încă forte 
tinere.

Dăcă însă se ia de basă confrontarea 
resultatelor prime ale băncilor cu resulta
tele obținute pănă acum la comerciul nos
tru societar, atunci deși în natura celor 
dintâifi și în a celui din urmă esistă un di
ferend destul de remarcabil, — abstracție 
făcând de cașuri solitare — așteptări opti
miste ar fi cu totul deplasate.

Mai restâză industria, care încă n’a 
fost învrednicită la noi. decât de o minimă 
atențiune. înțeleg industria în mare, adecă 
esploatarea industrială cu capitaluri sufi
ciente, și anume cu capital colectiv.

In timpul mai nou s’a observat, că firme 
singuratice au dobândit și continuă a câș
tiga resultate pe terenul industriei brute. Mai 
ales esploatarea pădurilor și fabricațiunea 
de lemne brute, purtate cu pricepere și cu 
capital necesar, în cașuri anumite s’au do
vedit forte rentabile.

Și decă peste tot vorbesc de industrie 
la noi, apoi numai industria, de materii 
brute pote fi înțelesă. Numai fabricațiunea 
materiilor, cari ne stau mai aprope la dis- 
posiție prin natura terenului nostru, pot fi 
luate în combinațiune. Industria lemnului, 
a pieilor, făinii, etc. cred, că la noi ar pute 
forma obiect de discuție, mai ales după-ce 
vedem, că esploatatorl din imperiul german 
se stabilesc în imediata nostră apropiere și 
înzestrați cu capital și cunoscințe de spe
cialitate, pun în mișcare stabilimente pen
tru fabricațiunea lemnelor din pădurile nos- 
tre, obținând resultate forte favorabile.

Fondările de bănci încep a conteni, 
pentru societățile comerciale capitalul par
ticular la noi este cel puțin de-ocamdată 
intimidat. Renta dobâncjii în Occident a 
scăc]ut și în consecuență va influința în cu
rând și etalonul nostru. Aceste momente 
pentru capitalul, care nu este avisat numai 
la o rentă pupilară, sunt de natură de a 1 
determina să-și caute alte terene de renta
bilitate. Asemenea terene se vor putâ găsi 
numai în cadrul industriei mari și credem 
că n’am anticipat, dâcă deja de pe acum 
am luat în privire acestă temă.

Terenul este forte vast și râmi spe
ciali de industrie la noi se găsesc suficiențl. 
Esperiențele făcute în comerciul nostru mo
dern de pănă acum încă vorbesc în favo
rul întreprinderilor industriale, îndeosebi în 
ceea-ce privesce productele industriei tex
tile ourat naționale, care Ia noi s’ar pută 
cultiva în mare ca primă branșă, cu ore- 
care succes, chiar și cu capitaluri mai mo
deste. Risicul aici ar fi pote mai mic și 
dobânda la început mai limitată. Și făcân- 
du-se începutul cu acest ram, capitalul ar 
putâ fi câștigat mai ușor pentru participare 
și s’ar putâ evita, la un cas de succes mai 
modest, intimidarea lui totală pentru între
prinderi mult promițătâre în stil mai mare, 
dâr și cu un risic ceva mai urcat.

Ce privesce financiarea, la noi numai 
sistemul de acții pote fi luat în cousiderare. 
Orl-ce alt sistem de capital social va duce 
la calamități^ cari ar fi perniciose la orl-ce 
nouă fondare.

Să nu se uite, că pe când la comer
ciul de mărfuri terenul de debușeu îl pu
tem găsi numai la noi acasă, pentru pro
ductele industriei nostre particulare se pote 
lua în considerare ca un factor de tot im
portant și exportul, și în condiții favora
bile pentru acesta putem câștiga chiar fa
voruri vamale însemnate.

In fine observăm, că tema acâsta am 
tractat’o de-ocamdată numai fugitiv, ca o 
precisare a ideii, ce in genere s’a sulevat la 
noi cu privire la meseriașii români în altă 
dir.ecție. Cestiunea ce ne preocupă, a ema
nat primo loco din punct de vedere finan- 
ciar-economic și am fi veseli, dâcă din cer
curi cu esperiențe speciale am putâ înre
gistra păreri obiective asupra acestei teme, 
— fie acelea pro sâu contra. „Rev. Ec.“

îmbunătățirea rassei vitelor?)
Domnule agent!

Treptat cu desvoltarea agriculturei, 
trebuința vitelor de muncă este din ce în 
ce mai simțită. Ele nu pot fi înlocuite în to
tal de mașini,-pentru-că acestea n’au ajuns 
la o așa desvoltare încât să pâtă face tote 
lucrările agricole mai ieftin.

In culturile intensive, vitele, pe lângă 
muncă, ne produc și îngrășămintele tre- 
buinciose pentru sporirea producțiunei so
lului.

Atât în present, cât și pănă într’un 
viitor destul de depărtat, trebue deci să se 
pună tdtă silința pentru a îngriji vitele, 
căci ele sunt ajutâre trebuinciose, fără de 
cari în esploatările agricole nu se pot că
păta, cel puțin la noi în țâră, maximum 
de producțiune. Acest principiu, din nefe
ricire, la noi nu este băgat în sâmă, căci 
mai în tote părțile vitele sânt într’o stare 
atât de rea, încât sunt în primejdia de a 
degenera cu totul, dâcă nu se aduc îmbu
nătățiri simțitore în întreținerea lor.

Țăranii mai cu sâmă nu îngrijesc de 
ele, âr arendașii și mulțl proprietari nu dau 
atențiunea ce merită, vitelor ce întrebuin- 
țâză la munci și nu fac nici o sforțare spre 
a-le îmbunătăți. Totă lumea care lucrâză ast
fel este condusă de acea economie rău în- 
țelâsă, de a nu se întrebuința banii nici 
chiar la lucrări folositore ce ar putâ să 
aducă mult bine agriculturei.

Starea vitelor ne apare cu atât mai 
tristă cu cât ea ne arată starea sufletescă 
a îngrijitorilor, acea nepăsare de care este 
purtat omul incult, acea crucjime în obi
ceiuri și purtări cătră nisce animele nevi
novate, a căror singură vină este că na
tura le-a subordonat trebuințelor nostre.

Trebue pe domeniile ce administrăm, 
să schimbăm acâstă stare de lucruri, ce ne 
pare barbară și vătămătore tuturor intere
selor, âr prin esemple și premii să încura
jăm pe săteni pentru îmbunătățirea rasei 
de vite. Și în trecut am încercat, de altfel, 
să îmbunătățim rasele de vite, încurajând 
răspândirea de reproductorl prin sate ; acele 
încercări n’au dat încă resultatele ce do
ream, din causă că, acele domenii nefiind 
exploatate în regie mai de mult timp, nu 
aveau un personal numeros care să se ocupe 
de aprâpe cu nisce cestiunl atât de grele. 
Acum însă aceste cause dispărând, voiii 
pune la disposiția tuturor domeniilor mijlo- 
cele trebuinciose și nu mă îndoesc că pro
gresul se va învedera cât mai curând. Tre
bue însă să se aibă în vedere, pentru a-se 
atinge acest scop, că rasele vitelor din țera 
nâstră nu sunt de desprețuit și că singurul 
lucru ce ne rămâne de făcut pe acâstă cale, 
e să căutăm să le îngrijim și să le îmbu
nătățim.

De altfel, în unele județe din Mol
dova, boii și vacile sunt încă și acum în 
stare destul de bună pentru-ca să ne potă 
slugi să punem basele unei creșteri raționale. 
Caii, oile, porcii și celelalte animale au în 
genere destule însușiri pentru a putâ servi 
la îmbunătățirea raselor.

Nu trebue să uităm însă, domnule, 
în acâstă întreprindere, că rasa fiind o crea- 
țiune a localităței, schimbările ce le facem, 
trebue să se potrivâsă cu localitatea; ast
fel ele trebuesc făcute în conformitate cu 
natura terenului, cu clima și chiar cu obi
ceiurile locuitorilor. De altfel cestiunea 
acâst-» a fost deliberată în întrunirea ți
nută de cătră agenții domeniului Coronei 
în dilele de 2—5 Decemvrie 1901, la Do
meniul Gherghița, în presența nostră; de 
aceea, vă trimit copie de pe resultatul des- 
baterilor acelei întruniri.

Să avem încă tot-dâuna în vedere, în 
tote aceste lucrări, ca încercările nostre să 
nu fie făcute în contra naturei, ci să vie 
în ajutorul ei. Greutatea de multe-orl va fi 
să aflăm, care sunt aceste tendințe, adecă 
să cunoscem care este direcțiuneea ce ne 
este permisă să o luăm pentru ca îmbună
tățirea să aducă rode.

•) Acâstă circulară a adresat’o D 1 I. Kalen- 
deru, administratorul domeniilor Coronei din Ro
mânia, tuturor agenților de pe aceste domenii.
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Un esemplu forte lămurit este rasa en- 
glesă Durham, care fiind introdusă în Fran- 
cia, n’a dat în tote părțile resultate bune, 
cu tote că acâstă rasă șl-a făcut un frumos 
nume în țâra ei. Mulțî francesl, crescători 
de animale și-au perdut chiar averile nu
mai din causă că în încercările făcute nu 
au avut în vedere totl factorii, cari pot să 
isbutescă introducerea unei rase într’o lo
calitate străină, mai cu semă a unei rase 
scumpe ca rasa Durham, ai căror tauri 
ajungeau a-se vinde cu peste o sută de mii 
de franci.

La herghelia din Mezohegheș (Unga
ria), după informațiunile ce am luat perso
nal, resultatele date n’au fost la început sa- 
tisfăcătore, când s’a căutat să se introducă 
rasele pure, englesă și arabă, încât s’au lă
sat încercările cu aceste rase, cari în urmă 
s’au întrebuințat numai pentru încrucișări.

In țâra nostră sunt esperiențe, ce tră- 
esc în mintea tuturora; așa de esemplu: 
esperiențele direcțiunei școlei dela Feres- 
trău, unde vacile străine Simenthal și Pintz- 
gau, aduse pentru esploatare și pentru îm
bunătățirea rasei românescl, s’au îmbolnă
vit de tuberculosă si a trebuit să fie de
părtate din grajdurile școlei.

La ferma model Laza, de asemenea 
rasa Pintzgau, cu tote îngrijirile, ce s’au 
pus la întreținerea ei, s’a îmbolnăvit de tu
berculosă, er rasa de oi Friese, adusă la 
acestă fermă, credem, că a fost atinsă de 
aceeași bolă, cu totă atențiunea ce li-s’a dat.

Din esemplele arătate mai sus vedem, 
că adese-orl este o greșală mare tendința 
de a îulocui rasa de vite a unei țări prin 
o rasă străină, încercare ce va costa mult, 
când vom voi s’o punem în aplicare, căci 
se va pierde, ca să ajungem la resultate 
satisfăcătore, timp îndelungat. Der ce este 
mai mult, chiar încrucișările între rasa lo
cală și o rasă ore-care străină, nu dau de 
multe-orl resultate bune și esperiența fă
cută în Franța cu rasa Durham, este una 
dintre cele mai convingătore.

In România încă s’a încercat de multe- 
orl săse îmbunătățescă lâna oilor și s’au făcut 
încrucișeii cu rasa Merinos. Resultatele mai 
în tot-deuna n’au fost cele dorite și acestă 
neisbândă a fost datorită numai faptului că 
rasa Merinos fiind mai plăpândă nu s’au 
putut împăca chiar după încrucișare cu re
lele îngrijiri, ce se dau oilor nostre.

Am dat tote aceste pilde, ca să vă 
atrag, d-le agent, cât mai mult băgarea de 
semă asupra greutăților, ce sunt de întâm
pinat pentru îmbunătățirea raselor ce avem. 
In ceea-ce privesce încrucișarea, altă dată 
se credea, că este un mijloc forte ușor de 
îmbunătățire ; acum însă se scie și esperien- 
ț-de citate mai sus sunt martore, că trebue 
să fim prudenți, pentru-ca să căpătăm re
zultate bune.

(Va urma.)

întrebuințarea gunoiului.
(Fine.)

10. D’apoiJ/îne^a sâu livedea de 
fâa crefll, moșule, că nu slăbesce cu 
timpul? Și ea cere se fie îngrășată 
din când în când, cu compost seu 
cu pișălău îndoit cu apă, întocmai 
ca și pentru luce nă; de asemenea 
se pot căra pe pogonul de fânețe 
revănă vre-o 7 care oe bălegar pe 
jumătate putred, care se împrăștie 
tomna, înainte de a da înghețul; er 
primăvara se grapă și se grebleză 
păiușul. Der când nu avem bălegar 
de prisos, mai folositor este de a 
păstra gunoiul pentru arături.

Fânațelor le prinde bine și ce
nușa, dbcă o împrăsciem tbmna pe 
d • asupra lor, cam vre-o 16 saci de 
măsură la pogon, d<âr mai nimerit 
e.-.te a pune cenușa la grămadă de 
compost, care este și u ai prielnic 
p utru fenațe

Livecjde de pe luncă se mai îr> 
giașe dela sine prin revărsarea apelor.

11 Grânele, anume grâul, ovăsul 
și secara, nu sufere îngrășare prbs- 
petă: intr’un păment de curând în- 
g âșitt, mai ales cu bălegar păio3, 

grânele se revarsă, — cad la cea 
mai mică adiere de vent; numai decă 
locul este prea sărac, i-se pdte da o 
gunoire slabă de bălegar putred; dâr 
mai bine este de a îngrășa pen
tru holda, care vine înaintea grâ- 
nelor.

— Decă grâul și secara au eșit 
slabe din ernă, este de asemenea 
bine a le împrăștia ceva gunoiu pe 
de-asupra, seu a-le stropi cu pișălău 
îndoit cu apă.

12. Rapița cere gunoire puternică. 
Văd cu bucurie, că a-țl început și 
d-vostră sătenii se puneți rapiță. care 
este bănosă, când se face. Der prea 
o semănață des. și dâcă a-țl îngrășa 
locurile pentru rapiță, s’ar face pe 
puțin 2 kilo la pogon.

Gunoiul se fie pe jumătate pu
tred și se se îngrope odată cu ogorul 
făcut pentru rapiță.

13 Tote zarzavaturile și legumele 
iubesc pământul îngrășat, însă cu gu
noiu ros. Acăsta o sciu forte bine 
Bulgarii, cari îngrașe grădinăriile lor 
cu bălegar cumpărat dela sătenii ro
mâni. De aceea cu muncă neobosită, 
de cu primăvară până tbmna târziu, 
Bulgarii scot atâtea parale după un 
petec de păment.

Nu-țl faci idee, moșule, cât de 
bănbsă este legumăria: un sătean, 
Român ca și noi, s’a apucat și mi-a 
spus, că numai dela o tufă de ardeiu 
a scos 80 bani.

14. Via, spuneai domnule, că se 
îngrașă și ea cu bălegar, der cum 
anume? Că avem și noi câte un pe
tec de vie pe cbstă, dâr de vre-o 
doi-trei ani încoce se măneză și nu 
rodesce mai de loc. Nu am scăpa-o 
de mană, decă i-am pune ceva bă
legar?

— Nu, moșule, în potriva ma
nei nu este alt leac, decât a stropi 
via cu saramură de petră vînătă 
și var.

— Ei da, așa ceva am văcțut la 
via din grădina domnului Tolescu, 
care a pus omeni de au stropit’o 
așa de tare, încât au rămas foile al
bastre.

— Și dumnealui culege rod în 
fie care an.

— Da, așa este
— Decă ți-s’o părea, că pămân

tul viei s’a sleit și el, gunoiesce-1 cu 
bălegar mai putred, care se pune și 
se îngropă tbmna său primăvara tim
puriu, pe lângă rândurile seu rădă
cinile de viță, ca să vină vt e o 5—10 
cbilograme de gunoiu la fie-care ră
dăcină.

Via se mai pbte îngrășa și cu 
compost, care se p ine ca și băle
garul.

Cbrdele (curpenii) și lăstarii tă- 
iați la plivit, este bine a nu se scote 
din vie, ci a-se îngropa la săpat; 
asemenea și tiscovina, decă nu se 
pune la grămada de compost.

Se mai obicinuesc la vii și în- 
grășămintele vercjl: primăvara tim
puriu se semăna prin vie lupin, hrișcă, 
bob, care se îngrbpă cu sapa, când 
au dat în flore.

15. Pomii roditori, cari se sădesc 
de multe-ori pe cbste sărace, trebuesc 
îngrășațl din când în când, spre a da 
rod mult și în fie-care an. N’ai bă
gat dumneata de semă, că unii pomi 
fac rode într’un an, er în cel viitor nu ?

Când n’au degerat peste iârnă, 
seu nu i-au apucat vre-un îngheț în 
fibre, ori nu iau, nu găsesc în pă
mânt hrană îodestulitore pentru a 
rodi an de an. De aceea este folosi
tor a îngrășa pomii cu bălegar seu 
compost, cari se pun în șanțuri fă
cute în jurul pomului și se astupă 
cu pământ. Se mai pot îngrășa și 
cu must de bălegar, turnat în mai 
multe găuri făcute cu parul în jurul 
pomului, cât se întind rădăcinile.

Este bine a îngrășa câte puțin 
de trei ori pe an: odată ierna, a 
doua oră prin Cireșar, er a treia bră 
tbmna pe la începutul lui Septemvre.

POVEȚE.

Omidele sunt acele insecte strică- 
cibse. cari ani de-arândul fac însem
nate stricăciuni pomilor, ba în mă
sură mare fiind, nimicesc cu totul 
pomii ținuturi întregi. Culesul cui
burilor de omide se îndeplinesce pe 
timpul priincios de iernă și primă
vară de timpuriu, pănă când nu dă 

căldura, căci mai târcjiu încălcjin- 
du-se, părăsesc cuibul și ca un 
roifi flămând inundeza pomii și pe 
lângă tbtă ostenela și bunăvoința, 
nu se mai pot culege.In intere
sul proprietarilor de-o parte, er 
de altă parte în sensul ord. mi
nisterial este lipsă de a-se îndeplini 
acest lucru cât mai cu grabă, decă 
s’a întrelăsat pănă acum, căci căl
dura din d’lele trecute, precum și 
aceea ce va mai urma, încă va în
demna omidele a părăsi cuibul lor 
și a pleca după brană, făcând stri
căciuni și pagube.

Contra păduchilor de vite. 
Când nutrețul este aspru, vitele cor
nute adese-ori se umplu de păduchi 
cari le slăbesc și mai tare. Ca mij
loc contra acestor parasite stricăcibse 
se recomandă oțet de mere, seu apă 
ce se scurge dela cartofiii fierți, cu 
care se spală de mai multe-ori păr
țile atacate ale viței. Aceste leacuri 
sunt fbrte ieftine și ori-cine pbte se 
și-le facă.

KULTE ȘI DE TOTE.
Ineiil«firea sobelor eu petrol brut.

Un confrate, redactor la un diar po
litic cotidian din BucurescI, face dese es
periențe, în presența diferiților invitați, cu 
un aparat pentru încălcjirea sobelor cu pe
trol brut sâu rezidurl, aparat la a cărui 
construcție lucrâză de aprope doi ani.

Aceste esperiențe, repetate în nenu
mărate rendurl, au dat în tot-deuna resul
tate egal de bune.

Aparatul are un aspect forte simplu, 
pote fi întrebuințat cu cea mai mare ușu
rință și se pdte adapta la orl-ce sobă, fără 
esc-pție. Nu presintă absolut nici un peri
col de foc, așa că, din acest punct de ve
dere, ori cine-1 pdte întrebuința.

Neapărat, că tote cestiunile de detaliu 
ale acestei invențiunl nu sunt confecționate 
fără reproș, la acest primitiv aparat

Esperiențele de acum au fost făcute 
și în presența unor persone technice și ele 
n’au avut nimic de criticat ca concepțiune.

Judecând după modul lesnicios și prac
tic de întrebuințare pe care aparatul îl 
presintă, de sigur că i-se predice un viitor 
frumos.

*
Pisica domestică la («recii și la Ro- 

manii veebi.

După un studiu a lui R. Engelmann, 
aflăm următdrele: Victor Hehn a susținut, 
că pisica era în anticitate domesticită numai 
în Egipt și că s’a răspândit în Europa 
tocmai pe vremea năvălirei barbarilor. Pe 
ce, se întemeia V. Hehn? Pe aceea că în 
literatura antică nu e vorba de pisică, der, 
în locul ei, de alte animale. Așa în fabula 
„Șdrecul de oraș și cel de câmp,“ ar fi 
fost locul să se pomenescă de pisică; în 
loc de acesta însă ospățul șdrecilor e tur
burat de un om, care deschide ușa și de 
un câine, care intră lătrând. Așa der nu 
era pe atunci cunoscută pisica, alt-fel ea 
ar fi avut rolul de dușmană de morte a 
șdrecilor. Apoi, la Pompei, s’au aflat tot 
felul de schelete de animale domestice 
sub cenușe, der nici unul de pisică.

Și totuși pisica’nu era cu totul necu
noscută Romanilor și Grecilor. Engelmann 

arată însă multe monumente (picturi etc.) 
din cari urmeză acest lucru. Așa sunt 
două vase de lut din Kameiros, de sigur 
eșite din fabrici ateniene, pa cari se vede 
o cameră de șcdlă, unde se învață musica; 
pe amândouă vasele se află și un animal 
cu muștățl, cu trupu prelung, cu cdda 
lungă, care e pisică. Pe unul din vase se 
vede un om bătrân ducând o pisică de o- 
legătore lungă. Pe cel-lalt vas pisica șade 
pe un scaun și un băiat o poftesce să 
cânte dintr’un instrument musical. Pe alt 
vas din colecția lui Panckouck, se vede 
er o pisică dusă de o legătore: un tînăr 
ține în brațe un cocoș, er de legătore 
ține cu mâna stângă o pisică, și acăsta se 
smucesce sărind în două picidre. Alt tînăr 
admiră pisica, nebăgând de semă pe câ
nele său care face „sluj“. Pe un vas din 
colecția Saburof (Berlin) se văd șdreci 
surprinși la ospăț de două pisici și căță- 
rați pe candelabru. în picturile de pe pă
reți la Corneto și Caere (picturi etrusce) 
se află de asemenea pisici. Și la Pompei 
e, de pildă, un tablou, în care un câne 
mops mic apără o jumătate de pâne și o 
cotletă, de un câne mare și de o pisică 
borțosă. Engelmann s’a basat mai ales pe 
două vase descoperite de curend și făcend. 
parte din colecția Jutta din Ruvo, și cari 
sunt fabricate în Apulia. Pe amândouă se 
vede o fată stând de vorbă c’un tînăr 
despre un pisoiu care se preumblă pe bra
țul întins al fetei.

Incheerea e că pisica din Eghipt a 
pătruns de mult la Romani și Greci, der 
multă vreme a fost privită ca animal 
străin și rar.

*
Cum petrece împăratul WiBIielm II.

Diarul „Figaro" dă următorele forte 
interesante amănunte asupra felului cuini 
își întrebuințeză cjiua împăratul Wilhelm 
II-a, amănunte luate de la un înalt perso
nagiu de la curte, atașat pe lângă persona, 
împăratului.

Părechea imperială se scolă în ge
neral la orele șese. împăratul îmbrăcă dis 
de dimineță uniforma de general (mică 
ținută) Acăsta este un obiceiu al familiei.. 
Wilhelm I avea obiceiu să dică: „Noi 
Hohenzolernii nu seim ce însemnă îmbră
cămintea de cameră." împărătesa, dease- 
menea, portă în tot-deauna, chiar și dimi- 
neța, rochie de oraș, nici odată capot.

Abia sculată, împărătesa prepară sin
gură, în micul ei salon, cafeua lui Wilhelm
II. Ceaiu ouă, mâncări reci, complecteză 
primul dejun pe care Majestățile Lor îl 
iau în tot-deauna singure. Valeții așteptă- 
în anticameră spre a fi sunați și numai 
atunci să se presinte.

Micii prinți imperiali și mica princesă, 
sculați la șese ore și jumătate, vin, între 
orele șepte și opt, să îmbrățișeze pe au- 
guștii lor părinți. La orele opt începe 
lucru.

împăratul merge să-și citescă cores
pondența în cabinetul seu de lucru. Im- 
perătesa se duce să dea ordinele necesare 
treburilor casei, se ocupă de spftalurile și' 
de bisericele cari se clădesc sub protec- 
țiunea ei. împăratul citesce 300—400 de 
scrisori.

După un ces, împăratul și împărătesa 
ies la plimbare, în trăsură,, vara ca și iarna. 
Plimbarea prin Thiergarten ține în gene
ral de la orele nouă până la dece fără, 
un sfert.

La dece ore împăratul primesce ra
portul mareșalului curței. într’o sală vastă, 
decorată cu busturile lui Wilhelm I. Moltke, 
Roon, Richard Wagner, etc. Mareșalul 
curții îi dă socotelă despre afacerile cari 
intereseză Casa regală, îi presintă progra
mul serbărilor de dat, călătoriile de făcut.

După mareșalul Curței urmeză de o- 
biceiu șeful cabinetului militar, apoi șeful 
cabinetului civil, așa de temut de miniștri, 
apoi adese-orl cancelarul imperiului și din 
timp în timp câte un secretar de stat.

Audiențele pe cari, le acordă împăra- 
ratul urmeză după raport.

La orele 1 după amiadi totul este 
sfîrșit. împăratul și împărătesa se așeză, 
la o masă la unu și jumătate, în sala Co- 
ldnelor. Masa, în totd.eau.na hirte simplă. 
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la care iau parte de două ori pe săptă
mână înalții funcționari ai Curței, nu ține 
nici odată mai mult de trei-deci de minute.

După masă, Majestățilo Lor iau ca- 
feua în apartamentele împărătesei, apoi 
ies în trăsură, visitând ateliere de pictură 
sau sculptură.

La cinci ore și jumătate, împăratul 
se ocupă de afacerile urgente ale Statului, 
une-ori face visită unui ambasador străin 
seu cancelarului imperiului. Tot pe acăstă 
vreme împăratul citesce diarele, din cari 
îi se prepară extracte, dăr pe cari unfe-orî 
le citește și în întregime.

Sera, Wilhelm II o petrece său la 
teatru, unde se prepară un lunch, său la 
amici cari presintă mai dinainte împăra
tului lista personelor invitate, seu la cas
telul regal; Wilhelm II jăcă cu mare plă
cere „skat" un joc de cărți german pe 
cât de complicat, pe atât de interesant.

La miedul nopței de obiceiu tătă 
lumea dorine în castel.

Cașuri speciale dovedesc, că cel mai 
bun mijloc de vindecare contra șoldinei 
și reumatismului este alifia lui Zoltan. 
Sticla costă 2 corone, în farmacia lui Băla 
Zoltan în Budapesta. Cei mai renumiți 
medici recomandă acesta alifie, care și în 
streinatate se folosesce.

Cura băilor de burueni depurative 
„Dinșoreanu" Ploescl. Cu acăstă cură 
nșoră de aplicat și de urmat se păte res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără tămă de ră- 
călă. La bol ele de cancer, tubercul osă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală său 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința viăța. și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Scj’sea’i ecMomice
Manual complet de agricul

tură rațională-, de Dr. George Maior, pro
fesor de agricultură la șoola superioră de!a 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tal din Buouresol. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia-, său Agricultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
(text. Carte didactică aprobată de Ou Mi
nister de Agricultură al României cu deoi- 
■sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 cortine.

Vot II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
S02 figuri în t -xt. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootcchnia, său Cultura ge 
aaerală și specială a vitelor oornute, dim 
preună cu lâuărip și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său orga- 
nisaț unea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă <9 cortine.

Cartea d lui prof Maior se deose- 
ibesce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
■română prin aceea, că este prima lucrare 
■completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tote cestiunile cele mai 
snarl ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, • pe basa progreselor actuale ale 
aciintei și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru șcâlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la ș :61a 
principală română din Lăpușul Unguresc. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. pl. & b Porto.

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite Iosîn. Prețul &0 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, pro’esor de agricultură 
și fost estimator espert 1» banca agricolă. 
Motto : „Sârao m țâră săracă14. Emiuesou.

, Prețul 2 cor. plus lo b. porto.

POSTA RED ACȚIUNE!.
Poesiile: „Primăvara11, „Pe mormânt11, „Mo

nument jubilar“, și poesiile poporale r'in Iclănzel, 
nu se pot publica.

P. N.. loco : „Florica11 (schiță) nu întrunesce 
condițiile necesare unei lucrări de felul cum țl-ai 
propus să scrii. Limbagiul ar mai merge.

P. F. I.: Publicarea „înte npinării11 era de 
prisos. Scrierea „Vinarsul, trezvia11 nu e de loc 
potrivită.

Scrieri istorice.
Memorii din 184:8 — 49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino fi Lissa“, inte
resanta și eminenta oonferență, ce a ți- 
nut’o d-nul oolonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
6r altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Pintea Vitezulu, tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reteqanul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat fi la osteu. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor popofal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„ David Almăfianuu, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorioă. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Refleociuni fugitive11 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv âs nemzet megalakulâsa1-, scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani, (-ț- 56 p.)

Viața fi operile lui Andreiu Mu- 
refianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiiî. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
rând al din Blașiiî.

„Pentru memoria lui Avram 
laneu* , apelul dat cătră ministerul de in
terne D. Pr-rcz-1 prin d 1 Dr. Amos Frdncu 
n causa fondului pentru monumentul lui 
laucu. Prețul *-ste  1 corbnă. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de IheriDg traducrre de Teodor V. Pâcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-{- 10 b. port >).

„leranul român fi zingitr din 
Ardeal*.  studiu psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Patna în Bucov na de 
Traclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-]- 3 b. 
porto.)

Calendarul septemânel.
MARTIE. (1902) are 28 (file. GERMEN AR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum.
Luni.
Marți 
Mere.
Joi 
Viner 
Sâm.

3 S. Entrop Vabil
4 C. păr. Gherasim
5 Sf. Mart. Canon
6 Sf 42 martiri
7 M. Vasil, și Efre
8 închin, sf. Cruci
9 f S. 40M. d. Seb.

16 Iudic. Henr.
17 Gertrud.
18 Alesandru
19 S. Iosif
20 Niceta, Eug.
21 Benedic
22 Octavian

Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Martie n. 1902.

Renta uug. de aur 4%................... 120 05
Renta de corone ung. 4% . . . 97 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 120 20 
Impr. căii. fer. ung. in argint 41/2°/ft. 100 80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii..................... 197.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 164 — 
Reuta de argint austr..........................101.80
Renta de hârtie austr......................... 101.45
Renta de aur austr.............................. 120.85
LosurI din 1860...................................154.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 36
Acții de-ale Băncei ung. de credit1. 742.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 695.25 
NapoleondorI................................. 19 10
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista.................................  240.05

Paris vista.......................................... 95.50
Rente de cordne austr. 4°/0 . . . 99.30
Note italiene..................................... 93.45

Cursul pieței Brașov.

Bursa de Bucuresci
din 13 Mart. 1902.

Din 15 Martie n. 1902.
Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. „ 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- îl 19.10
Galbeni „ 11.30 îi 11.40
Ruble RusescI „ 126.— 71 127.—
Mărci germane „ 58.50 n

—.—
Lire turcescl „ 10.72 n * —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 îqo.-~ n 101.-

Valori
1

JO

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... Apr.-Oct 97.V.
„ „ Impr. 1892 . . . Ian.-Iul.
„ „ din 1893 . . . 5 „ n n 96.t/,
„ „ 1894 int. 6 mii. & ,, Am.-oct. 84.—
„ „ Impr. de 321/, mii. 4» lan.-lul. 85.—
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ n n 85.‘/2
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 „ n ii 850/,
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ H D 85.*/,
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 86,7,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 86.-

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 » Mai-Nov. —.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1883 &°/o iai.-lul. —.—
„ » „ d>n 1884 5 „ Mai-No?. —.—
„ „ „ dm 188H fi» Iun-Dec,
» » „ din 1890 B „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 » Ian.-lul. 35-78
Scris, fonciare rurale din 18-0 4 » 8*74

„ „ urbane Bucuresc & » 11 11 81-72
» 77 11 ■ fi n 11 1) 77.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ ii n —
V N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. dv. 8b.— 500 într. v. —;—
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2350
Dacia-Rotnânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 281.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 185.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 420.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 429.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —. —
„Patria'1 Soc. de asig. uit. 4 1> 1 100 —,—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 9 îl

—
„ „ „ „2 em. u. d. 0 1000 T-•—

Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 -- .---
^Bistrița11 soc. p. f. hârtii ISO 1 1000 r-.—
Sociat. i>. constr de Tramaxs 200 —blL
20 franci aur............................... _ ._
Fabricile Unite de gazose. . . 12

S e o in p t u r i :

Banca na . a Rom.j fi*7o Paris .... »7n
Avansuri pe efecte! 7 .. P tersburg . . 5—
Banca agricolă 9-10% Berlin ....
Londra .... 8- Belgia .... 3-
Viena......................... 372 Elveția .... »7o

Bursa de mărîurl din Budapesta.
din 13 Mart. 1902

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

He of.

Prețul per
100 chilograme

«lela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.B0 9.75
Grâu dela Tisa .... 80 9.55 <H-i5
Grâu de Pesta • • 80 9.55 9.65
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu UDguresc de nord . 80 .— .—
Grâu românesc .... 80 — • - '

Cu aii-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori none per 

Hoct. 10C chilograme

dela pănă la
Săcara . . . .0--72 7.40 7.50
Orz . . . nutrey. . 60--62 7.30 7.40
Orz. . . . de rachiu 62- 64 6.10 6.20
Orz . . . de bere . 64--66 5.75 6.—
Ovăs . . . 
Cucuruz . . bănățen . 75 w__ _ •
Cucuruz . alt soiu . 78 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

)î 11
4.Sh 5.90

Producte div. Soiul C u r s u 1

delii pănă
Săm. de trifoii! Luțernă ungur. Q) 4b— 53—

„ transilvană a 42.— 46.-
n „ bănățenă (1

&
47.— 49—

H ,, roțiA —.— —.
Ulei de rapiță rafinat duplu 0 —'__ —
Ulei de in . . •I —.— —.
Unsdre de porc delii Pesta 0 55.75 56.25

n n dela țeră . 0 — —.—
Slănină . . . sventată . • ■d «! 6.-- 47—
Prune .... diu Bosnia • • 0
Lictar .... Slavon și Serbia

0 
rl __ __

din Serbia în s. A 17.50 17.75
Nuci . . . ■ slavon nou Pl - .— —.—
Gogiși. . . • serbesc — —.—

11 din Ungaria —.— —.—
Miere . ... ungurescl. Q -4-:4. —

serbescl . Pi —.— —. -
Ceră . . . brut . . —(— —.—
Spirt ... Drojdiuțe de s.

Tergul de rîmătorl din SteinbrucU.
Starea rî mă tori lor a fost la 11 

Martie n. de 32,232 capete, la 12 Martie 
au intrat 956 capete și au eșit 493 capete, 
rămânând la 13 Martie n. un număr de 
32,695 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 100.— 102 fii. tînâră g r e a dela 

106—107 fii., de mijloc dela 102 — 104 fii. 
ușdr ă dela 100—102 fii. — Serbescă: g rea 
102—104 fii.,de mijloc 98— 100fii., ușoră 

196—98 fii. kilogramul.

Cursul losurilor private
din 13 Mart. 1902.

OU. rup. vinde

Basilica..................................... 18 70 19 70
Credit .................................... 438 — 44050
Clary 40 fi. m........................... 170.— 178.-
Navig. pe Dunăre.................... —.—
Insbruck ............................... 83. - 87.—
Krakau.................................... 76. - 78 —
Laibach.................................... 73.— 77.—

Palfty......................................... 215 — 216.’—
Crucea roșie austriacă . . 188.— 192.-

» » «OS..................... 54 — 55—
21.50 3010

Rudolf.................................... 80.- H4.50
Salm......................................... 227.- 237.—
Salzburg..................................... 82.- 83 —
St. Genois .......................... 263 - 270.-
Stanislau.............................. —,— —.—
Trientine 47,°/o Î00 m- c- • 415.—. 417.—

„ 4% SO..................... 4b.— 43.—
Waldstein............................... 60.50 62 -

„ de 10 franci . . . 28.— 30—
Banca h. ung. 4% .... —.— —.—

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

Invitare
ta Adunarea generală

a Heuniunei de înfrumsețare, 
ce se va țiuâ Duminecă în 23 Martie 
1902 la Orele 10’/2 în sala sfatului.

Ordinea de di;
1. Raportul despre activitatea 

reuniunei în anii 1900, 1901 și aș- 
ternerea socotelilor pe acest! doi ani.

2. Propunere pentru aranjarea 
unui parc înaintea palatului cel nou 
de justiție.

3. Budgetul pe anul 1902.
4. Alegerea a doi membrii în 

comitet.
5 Alegerea de membri noi.
6. Comunicări.

Aveud în vedere importanța obi
ectelor ce se vor pertracta se eoli- 
cită presentare numărosă.

Brașov, 11 Martie 1902.
Cu stimă

Președintele reuniunei.
1- 2.( 57) Alesius.

0 casă âe vânzare.
în Brașovul-vechiu Strada late

rală în COiț, potrivită pentru ori-ce 
întreprindere comercială.

Amatori să se adreseze la Du
mitru Jugănar, strada Bisericei româ
ne nr. 21. 1—2.(458)

Nr 1338/902.

PUBLICAȚIILE
De6re-ce pe teritoriul orașului 

Brașov doi câni, bănuițl de turbați 
au mușcat doi dmenî și un animal, 
de aceea. în sensul §-lui 68 al art. 
de Jege VII din 1888, începând cu 
cjiua de astăcjl se ordinăză pe teri- 
tbriul orașului Brașov pentru câni o 
contumație de 40 de i 1 e, cu 
aceea observare, că cânii — în 
sensul §-lui 6 al statutului pentru 
câni — trebue proveȚuțl cu 
botnițe și în decursul acestor 40 
cjile de contumacie, atât pe strade, 
cât și în locuri publice afară de’apli- 
carea botniței, cânii mai trebuesc se 
fie conduși si de frânghie, âr cânii 
ținuți pentru paza curților, se vor 
țină tot-dâuna legați.

Nerespectarea acestor ordinați- 
uni formâză transgesiune și cei cul
pabili, în sensul § lui 154 lit 1) al 
art. de lege VII, din 1888 se vor 
pedepsi cu o amendă pănă la 200 
corone și afară de acesta cânii, cari 
se vor afla liberi pe stradă, în sen
sul §-iui 188 al ordinațiunei pentru 
esecutarea aceleiași legi, vor fi prinși 
și prăpădiți de călăul orașului.

Brașov, 10 Mârtie 1902.
2— 3(453). Căpilănatul orășânesc.
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0 casă de ventjare.
în IBrașovul-vechiu, Strada la

terală nr. 42. cu 2 odăi, 1 bucătărie, 
grajd, șura tot de peatră, o curte de 
152 stângenl □ , grădină de 488 
stângenl □ . Se vinde din mână li
beră. Informații se pot lua dela pro- 
prietarea casei

12 nou 
333 v. Tergul boilor în corn, aco
modată de ciîșmă. se dă închirie 
dela 1 a Aprilie 1902.

Deslușiri dă advocatul P us
cări u, la „Albina*.  [5—

Numai marfă prospetă. garantată solidă și elegantă

Prăvălie nouă!

Veduva Reveica Moldovan.

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pa hetare 20 filler deosebit) 

Erezii A. Bartilla (E. Winkler)
V1ENA, 19/1.j Sommergasss 1.

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

Se capătă iii BRAȘOV Ia farmacia 
D-lui Victor Rotii și la farmacia În
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

Inscripțiunea de mai sus într’ndever o merită 

yRicăturile rusescî 
ce se prepar^ză, în farmacia

D-lui VASILIE MIJiN din Melencze.
Aceste „Picături rusesci“ ar trebui se nu 

lipsâscă din nici o casă. Ele sunt un mijloc 
neîntrecut și escelent contra durerilor interne, 
de stomac, mistuire, materiță §' intestine.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcătorii! con
tra sgărciuriior, vânturilor .colică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomacului și din răcelă, liniștesce gre- 
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
n lipsă esîremă potolesce tusa și ajută la 

d sfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea.

Prețul 1 cor. 60 Boani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

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

numai în farmacia

J lui VASILIE MIJiN în Melencze, 
<—20.(421-1) (comitatul Torontal).

DEPOSIT 
«ie articole 

igienice.

DEPOSIT

fle nMrî de gnmi
din Paris.

J.EEIFS
I., B r a ii ti s t a 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

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

s

500 fi.
durere 
mirosi gura,

plătesc celui ce va 
mai câpeta vre-odată 
de dinți, ori H va 
după ce va folosi

14 WBZMA 
Fluid restituțional 
I *

&» o

•s ®

c

a.

se întrebuiuțeză în grajdurile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după strain ții mari, precum și la scrintire. 
încordat ea nervilor etc. II fiice pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenaj.

.2-S

£ - 
P-i o

Q

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

Deposit principal la

F8AMZ JOH. KWBZDA 
k u. k Oestr. k. Rumân, u. filrstl Bulg. Hoflieferant.

Kreis-Apotlieker KORNEUBURG bei Wien.

HBarfă bună, ieftina și frumos».

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

că am deschis în Strada QăBdârariBor nr. 9 —iă 

0 ptăvălie1 de vestminte moderne, 
pentru copii și bărbațg.

>

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

Cu stimă

a-Sch: es.
§V3 arfă ieftină, bună și frumos ă.

h<<
C v\0
o0 o

0 o o

Deschidere de fabrică!
Am onore a aduce la cunoscința On. public, că 

fabrica de mașini, 
care opt ani am avut’o în Kezdi-Vâsârhely, acum în mod 
siderabil lărgită, am strămutat’o

W“ în Brașov Strada găreî nr. 54 '“W
(în partea Villei Stenner) lângă vamă.

Lucrez mașini: pentru fabrici de ferestreu, fabrici 
spirt, mori, arangiamenturi de băi, mașini pentru economie 
câmp, precum și Cazane, iute prompt și cu prețuri ieftine.

Me rog de sprijinul On. public

2-10 (452)

con-

de 
de

cu totă stima

Szombat Samu.

U Cel mai ieftin deposit ie încălțăminte. Țț
De6re-ce am primit quantitățl forte 

mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și copiii în fasonele cele mai nbuă, din 
fabric ele cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris -și Pesta etc.

Fiind prăvălia mea prea mică pentru 
așa colosală quantitățl, sunt silit 

a vinde fote mărfu
rile cu prețuri iefti

ne de mirare S
Pentru Danie:

ghete pa’eut cu zug, solide 2.60

n
n
n
n
h

i
Pentru Bărbați: 

păr. gheie S'mple de vacs, ga-
lantat solid . . . 2.60

cu beseț d<=> vies ga
rantat solid . . . 2.90

bocanci de vies solid 3.80 
galoșate cu lac solide 4.3G 
bdcancl de iuft. galb. 4.o0

Dril, dela 9J cr. in sus. Ghete

n 
n 
n 

de

1
1
1
1
1
1

păr.
„ „ nasturi . 3.50

Gems „ „ . . 4.20
„ „ șirete . . 3.80

He rnănușe cu lac . . 4.—
de piele galbmă de

gems ou nas:urî . . 4.20

pentru copii dela 60 cr. în sus.

1-10

1
1
1
Pantofi

Comande Ia niestiră se efectuezi! gtroint șl cu mare acurateța.

L D. AVRIGEANU
mici
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ATELIER DANTISTIC 
Succesorul lui L. Goldschmidt, 

Strada Michael Weiss ^ir» S
JEtagiuI I, 

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

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

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

------ ±n.d.repteziă dinții crescuți strimte. ==■— 
5^- Dinți singuratici dela 3 cur. în sus.

Dantură completă „ <pO „ „ „
La cerere se d& pentru ori și ce lucru garanție de ÎS ani.

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

^x 
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Czuba-Diirozier i Cie>1
D1STILLERIE FRANCHISE. PR0M0NT0H.

• ‘A«Vin»1——^

Cumpărători de motâre 
înainte de a cumpăra, să se 
convingă care este fabricatul 

_ = cclsiniti Suin. ==—

t

Fabrica <ie motore
din Dr^zda, SOC. pe SCtil.

(fost Hille) 
Fabrică cele mai bu
ne MotOre cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu

Benzir. pentru morî. Mașini perfecte simple, trainice, sigure și spese puține la hl 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitdre referente, despre mașinele liferate. Ill

fliepresentanța generală, si deposit de mostre la

IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 1

VI. Tlieresienrinș; 4fl, (lângă gara de Vest). >.
î_____________________________ !;)

2-18,448,

La esposiții și examinări âe concurență 

distinsă cu prețurile prime.

Tipografia A. Mureșianu,Brașov.


