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Care e puterea împărăției ?
Din când în când se petrece în 

camera deputaților din Viena câte-o 
discuțiune înfocată, care aruncă lu
mină asupra stărilor din țările aus- 
triace.

Una din aceste discuțiuni inte
resante, din care se pdte vedă mai 
ales cum stau lucrurile în sinul Ger
manilor austriacî, a fost cea de 
Marta trecută. Ea fu provocată de 
vestitul șef al partidului pangerman, 
Schonerer.

Partidul pangermanilor (Alldeu- 
tsche) e radical național, țintesce a 
recâștiga domnirea esclusivă a Ger
manilor în Austria, urmăresce ten
dințe de germanisare față cu Cehii 
și stăruesce a strînge cât de tare 
legăturile de alianță cu Germania, 
așa de pildă ca pe timpul când și 
țările austriaco făceau parte din fe- 
d erați un ea germană. Alianța acâsta 
să aibă apoi de scop principal asi
gurarea pentru durată a esistenței 
germanismului în Austria. Panger- 
manii mai sunt și dușmani ai cleri
calismului catolic; ei sunt cari au 
dat semnalul ca Germanii să se rupă 
de Roma și să îmbrățișeze protes
tantismul, care înaintea lor trece ca 
un scut tare al germanismului, pre 
când catolicismul îl privesc ca fiind 
mai cosmopolit, mai străin de aspi- 
rațiunile națiunei germane.

Cum am c|is, șeful acestui par
tid, Schonerer, a aflat de bine a 
ține o vorbire lungă, împroșcând în 
drăpta și stânga partidele mai mo
derate germane, pe Cehi și pe gu
vern, c’un cuvent totă lumea, care 
nu conglăsuesce cu politica panger- 
mană.

Pe celelalte partide, cari repre- 
sentă majoritatea coverșitore a de- 
putaților germani, le-a criticat Scho
nerer aspru împutându-le, că nu-șl 
dau nici o silință să ’ntroducă limba 
germană ca limbă a statului.

Se scie, că în Austria nu e de
cretată o limbă a statului ca în Un
garia. Acolo în sferele mai înalte ale 
administrațiunii de stat se folosesce 
tot limba germană, der numai ca 
limbă a administrațiunei, 6r consti
tuția cbce) că limbele naționalități
lor din diferitele țări sunt egal în
dreptățite.

Ceea-ce vor pangermanii este, 
ca înainte de a-se regula Gestiunea 
Ambelor și a-se face vre-o împăciuire 
în privința acesta, să se întro lucă 
limba germană a statului. Ei sunt 
gata a împiedeca cu tote mijlocele 
orl-ce învoire relativă la dreptul de 
limbă pănă ce nu se va decreta că 
limba statului este cea germană.

De federalism, firesce, nici nu 
vor să audă aderenții lui SchOnerer, 
Ei combat pe creștinii-sociall ai lui 
Lueger, cari au început să se îm
pace cu ideia unui moderat federa
lism.

Introducerea federalismului, — 
c|ice Schonerer, — va aduce cu sine 
ca în unele țări austriace Germanii 
să fie dațl pe mâna Slavilor, |ăr în 
altele pe mâna clericalilor, cari se 
închină Romei, și una și alta fiind 
un mare pericol pentru germanism.

A vorbit cum a vorbit Schone
rer despre tote cele de mai sus, acu- 
sând mai mult pe conaționalii săi 
din alte partide, că nu sunt destul de 
naționaliști și nu fac nimic pentru 
apărarea germanismului amenințat. 
Der ceea-ce a pus verf la tote au 
fost cuvintele, cu cari și-au sfârșit 
vorbirea.

După-ce a declarat, că panger
manii nu vor vota guvernului bud
getul, Schonerer a efis:

„Decă e adevărat, că președin
tele a chiămat la. ordine pe deputa
tul Eisenkolb (pangerman), fiind-că 
a vorbit aici în mod cu deosebire 
recunoscător de seminția princiară a 
Hohenzollernilor, atunci acesta mă 
îndemnă a-ml încheia discursul în 

numele meu și al pangermanilor c’un: 
„Să trăescă Hohenzol Iernii!“ (Hoch 
und Heil den Hohenzollern!)

Cuvintele acestea din urmă au 
produs o mare mișcare în totă ca
mera. Pangermanii au isbucnit în 
strigăte îndelungate de: „Heil!“ Er 
Cehii strigau: „Pfui!" Și apelau la 
președinte în mod sgomotos, ca să 
chiemela ordine pe Schonerer. Preșe
dintele l’a și chemat fla ordinepentru 
pasagiul din urmă al vorbirei sale, 
„care trebue să vateme sentimentele 
ori și cărui patriot". Deputății pan- 
germani strigau: „Dinastia Hohen
zollern e amică dinastiei Habsburg 
deci strigătul lui Schonerer n’a fost 
neparlamentar! “

Șefii tuturor celorlalte partide 
germane au făcut declarațiunl pa
triotice, arătând, că nu consimt cu 
Schonerer. înaintea lor a vorbit însă 
conducătorul ceh Kramarz, care a 
protestat contra esclamării lui Schb- 
nerer și a cțis între aplauseledreptei: 
„Adevărata putere a acestei împă
rății nu stă în supremația unui po
por, ci în dreptatea cătră toți în 
mulțumirea tuțuror popărelor! Să 
trăiescă der împărăția în adevăr 
drăptă față cu tote poporele sale!"

Revista politică.
Tbtă săptămâna dieta ungară a 

desbătut budgetul ministeriului de 
agricultură. Oratorii au fost bogațl 
în vorbe late și umflate, discutând 
tot ce cade în resortul acestui mi- 
nisteriu. S’a atins ici colo și cestiu- 
nea naționalităților și închipuitul pe- 
ricpl, ce-1 cuprinde în sine pentru 
elementul maghiar întărirea națio
nalităților pe teren economic. A vor
bit și ministrul Daranyi, mângăin- 
du-i pe șoviniștl cu asigurarea, că 
și el, după ale lui puteri, îșl dă si
lința ca pe cale economică să întă- 
răscă ideia de stat maghiar în ținu

turile locuite de naționalități. S’a 
vorbit și despre Săcui și s’a cerut 
tot felul de măsuri pentru fericirea 
lor, căci, vecjl Domne, Săcuii sunt 
stîlpul maghiarismului în Ardeal. —Tn 
ședința de Joi dieta a sfîrșit desba- 
terea acestui budget, care fu primit. 
Eri, Vineri, s’a început desbaterea 
budgetului ministeriului de comercifi.

*
Multă gălăgie s’a făcut și se 

face de câteva cjile în Ziaristica ma
ghiară în jurul unei dorințe espri- 
mate de marii industriași din Mag
deburg (Germania) cu privire la 
maghiarisarea numelor de localități în 
Ungaria. Magdeburgienii cer dela gu
vernul lor, ca să ordone oficiilor 
poștale de a respinge scrisorile și 
coletele poștale, cari sunt indicate 
cu nume de localități maghiarisate, 
și spre scopul acesta s’a constituit 
și o comisiune. Hotărîrea acâsta, 
care este un viu protest în contra 
maghiarisării numirilor de localități 
din Ungaria, a deșteptat furia șovi
nismului și gazetele unguresc! fac 
mare zarvă și tărăboifi și întrebă: 
cum de cuteză Nemții din Germa
nia să poruncăscă Ungurilor, ce po
litică au să facă acasă la ei? Foia 
lui Bartha, de pildă, cjice despre 
Germani, că sunt „obraznici", dăr și 
„proștiY, că sunt „rapaci", „flămâneji" 
și „brutalitatea" lor n’are margini. 
Ba scie să se spună, că Ungurul are 
parte de merit la realisarea visului 
unității germane, că influența ma
ghiară a făcut, ca la 1870 curtea din 
Viena să nu lege alianță ofensivă 
și defensivă cu Napoleon III, care 
de s’ar fi făcut, nu s’ar fi ales nimic 
de Prusia. Ministru președinte de 
atunci al Ungariei, Andrassy, a ză
dărnicit planul de alianță și monar- 
chia austro-ungară a rămas neutrală 
față cu răsboiul din 1870/71 fapt, 
fără de care nu s’ar fi putut realisa 
unitatea germană și tot din Paris 
s’ar dicta și ac[I Europei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Verful cu dor.
De-asupra mea-i albastru și lumină....

— O aripă dec’ ași avă și ’ndată
M’așl avânta la cer ca o săgetă

Și... m’așl uita la îngeri cum se 
[’nchină....

Der n’am.... târejiu privirea ’mi îm- 
[bătată 

Se lasă gânditore pe-o colină...,
In prejmă-i dălurl cresc... și-apoi se 

[’nclină
Ca valuri verc|i pe o mare sven- 

[turată.

De ceriîi ’ml-e dor și de păment ’ml-e
[jale;

Colo ascunsă în tufe de nuele
O văd de-aci căsuța dragei mele....

O fi frumos în ceriu.... der și pe vale!...,
— Și ml-o tulesc pe-o căstă prin

[pădure
Să nu cobore un înger să mă fure.

Cântece.
i.

In praful amintirilor 
O candelă viseză ..

Din sufletul iubirilor
Mă ’ncerc s’aduc o rac|ă.

Der când să-mi lumineze ’n gând 
Ea tremură să moră....

Și er o văd reapărând 
Prin vremi de-odinioră,

Și-o las așa prin lumi de nor 
In cadrul ei feeric,

Decât vre-odat’ prin viitor 
S’o pierd în întuneric.

II.
Toți se ’nchină la ceva; 

E frumos și bine....
Tu te ’nchinl la fața ta, 

Eu mă ’nchin la tine.

Și când dorul pe ’noptat 
Pe-amendoi ne-adună

Pe sub cerul înstelat
Ne ’nchinăm la lună!

Z. Bârsan.

Pe drum...
Mai rar așa păreche potrivită ca Ma- 

rioră și bărbatul ei. Crescută în bine, în 
mijlocul bucuriilor și al veseliei de tot 
felul, deprinsă să i-se îndeplinescă tote 
gândurile — și nu fantastică nici capri- 
țiosa ca uri copil nărăvit, căci era cuminte 
din nascere și mai cuminte încă printr’o 
creștere simplă, o inimă curată ca isvorul 
de munte, •—- împrejurările vieții întocmi
seră din ea un suflet rar de blândețe și 
buriătate.

Cu toții o iubiau ca pe o sfântă fe- 
cidră și în chip de desmierdare îi diceau 
ditduia Mariora pentru blândețea și gin
gășia ei; căci era și frumosă der, mai pe 
sus de tote, dulce în purtări, mlădiosă și 
cu nuri de i-se restrângea inima prin ochii 
săi mângăioși.

Acum se și măritase; i-se dăduse 
bărbat după dor, un voinic și isteț tova
răș, tînăr potrivit ca ea și ca ea vesel și 
prietinos. Ciiie-i vedea se bucura ca de 
un semn bun. Norocul—se întâmplă câte
odată — face asemenea minuni.

De câte-va dile se aflau la moșia 
Vâșcanii, veniți ca să petrecă dilele primă
verii de curend reîntorsă pe plaiurile țării, 
și fericirea lor împodobia încă și mai mult

lumindsa vale a locuinței lor încunjurată 
cu grădini înverd te, de ți-se părea, că era 
un colț de raiu.

Intr’un cuvânt și lumea și omenii le 
erau cu priință!

Cobora scârțâind carul încărcat cu 
șindrilă pentru acoperemântul bisericei 
din satul Vâșcanii. încet, domol opinteau 
boii, oprind din când în când pe loc și 
sprijinind în vânjdsa lor cefă jugul de 
lemn ros și luciu care le prindea capetele 
ca într’un privaz. Clina delului cam re
pede și carul îngreuiat se lăsa cu putere 
peste ei, mai-mai să-i dobore. Răbdători, 
muți, cu ochii țîntiți în văzduh, curgen- 
du-le suddrea ’n spume peste scobitura 
șălelor pășeu cu sfielă der neclintiți în- 
țepenindu-se în copite îndârjiți sub po
vara covîrșitore.

Era cald. Luna lui Maiil. Di de fier- 
bințelă isvorîtă ca din vr’un cuptor. Un 
câne mițos suriți se tîra ostenit după 
car, cu limba scosă.

— Aho! Aho... ho... domol Joiane.... 
ține’n loc Plăvan.... domol tătucă.... Cea! 
Cea! hăis!.... striga prelungind cuvântul 
moș Ion Toma un bătrân frumos, cu 
barba albă și creță ținându-se pe lângă 
boi când dinainte când aprope de ei tot
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In ședința dela 18 Martie a 
„Ileichsrath^-ului austriac au provocat 
un mare scandal deputății germani 
radicali. La ordinea era a
doua cetire a provisoriului budgetar. 
Intre alții a luat cuvântul și depu
tatul național german Schonerer. El 
4ise, că basa politicei partidului seu 
este încheiarea unei alianțe cu im
periul german, care se garanteze 
statornic germanismul. Din causa 
acesta Germanii naționali (panger- 
manii) luptă și vor lupta în contra 
tuturor guvernelor, cari combat ținta 
acesta. La urmă SchOnerer strigă : 
Trăescă Hoheri zollernii! Strigătul acesta 
fu repetat de pe băncile pangermani- 
lor. Președintele a chiemat la ordine 
pe Schonerer, la ceea-ce strigătele 
de: „Trăescă dinastia de Hohen- 
zollern“ se repetară. Din partea Ce
hilor ia cuvântul Kramarz, înfierând 
purtarea pangermanilor cpuend, că 
în parlamentul nici unui stat din 
lume nu s’ar permite se fie glorifi
cată o dinastie streină cu tendința, 
cu care o fac pangermanii. Rapor
torul Dr. Kathreiner protestă de-ase- 
menea în numele tuturor celorlalte 
partide din parlament, cjicând, că 
cuvintele rostite ating sentimentele 
dinastice și patriotice ale tuturor 
Austriacilor, cari privesc cu iubire 
și respect la împăratul austriac și la 
dinastia de Habsburg. El îșl încheie 
vorbirea esclamând : Trăescă Impera- 
tnl! Trăescă familia de Habsburg ! Urmă 
după acesta o mare furtună și pe 
coridor o certă mare isbucni între 
doi deputațl adversari. Și-au aruncat 
unii altora vorbe urîte și era pe aci 
se se încaere de-abinele.

Cele mai multe foi din Germa
nia condamnă purtarea pangerma
nilor.

*

După înfrângerea suferită de 
Englesi la Meribogo, a urmat o în
frângere morală și mai mare. Gene
ralul bur Delarey a pus pe picior 
liber pe generalul Methuen, pe care 
îl prinseră Burii. Chiar 4iare^e eu' 
glese recunosc acum marinimositatea 
și cavalerismul Burilor și unele din 
ele au scris, că acum Englesii pot se 
ia pildă de îndurare dela Buri.

De câte-va cțile se vorbesce 
erăși de pace între Englesi și Buri. Se 
4ice anume, că chiar regele Eduard 
a trimis în Africa-de-Sud pe Wolse
ley într’o misiune estra-ordinară în- 
sărcinându-1 să încheie pace cu Burii, 
ori se stabilescă un plan de luptă, 
care să facă posibilă o cât mai grab
nică încheiere a resboiului.

Viitorul va arăta, decă soirea 
acesta are temeiti ori nu.

*
Iarăși se vorbesce despre reînoi- 

rea triplei alianțe. O scire telegrafică 
din Roma spune, că în cercurile di
plomatice din Viena se crede, că Ita
lia, Germania și Austro-Ungaria s’ar 
fi înțeles pe deplin asupra reînoirei 
triplei alianțe și a convențiunilor co
merciale. piarul italian „Corriere 
della Sera“ crede chiar, că tripla 
alianță s’a reînoit deja. Tot acesta 
o spun și d'aiele din Viena.

Aniversarea de 50 de ani
a preoției episcopului Pavel.

înainte de acâsta cu câte-va săptă
mâni am publicat circulara vicarului epis- 
copesc din Oradea-mare, în care li-se ordo
na preoților din acea diecesă, să serbeze 
cu rugăciuni în dina de 21 Martie împli
nirea de 50 de ani, de când Escelența Sa 
episcopul Mill. Pavel a fost sfințit de preot.

Așa a fost dorința Escelenței Sale, să 
nu se facă nici un sgomot, să nu se desfă- 
șore nici o pompă cu acestă ocasiune.

Dumineca trecută a săvârșit singur o 
liturghie solemnă în catedrala din Oradea, 
încunjurat de canonicii diecesanl, apoi a 
doua di a plecat la Slatina, în Maramureș, 
ca să petrecă diua însemnată a jubileului 
său în singurătate.

Se făcură pregătiri mari, ca să vină 
deputațiunl din tote părțile spre a-șl es- 
prima felicitările. Escelența Sa msă i-a ru
gat pe toți să nu se ostenâscă, căci dorința 
sa este a petrece cjiua jubileului în liniște.

Vlajestatea Sa l’a distins cu acestă 
ocasiune acordăndu-i una din decorațiunile 
cele mai mari, adecă clasa I a ordinului 
„Corona de fier.“

Este mare lucru, când cine-va pote 
dice, că a împlinit 50 de ani într’o slujbă 
ore-care, der cu atât mai mare este când 
cine-va a împlinit acești ani în slujba la 
altarului Domnului D’apoi când cine-va din 
acei 50 de ani, trei-decl i-a petrecut ca al 
biserioei cârmuitor, ca episcop!

Episcopul Mih. Pavel s’a născut în 
comuna Recea, lângă Baia-mare. Tatăl său 
era cantor la biserică din acea comună. După 
ce a învățat șese clase gimnasmle în Baie, 
s’a dus la Satmariîî și pe urmă la Cașovia, 
să învețe mai departe, er episcopul ruteon 
dela Ungvar l’a trimis la teologie în Viena. 
Pentru-că pe vremea acea Românii din 
Sătmariu și Maramureș nu aveau episcopia 
lor, cum au astădl la Gherla, ci erau sub 
vlădică strein, care ședea la Ungvar.

In Viena abia a învățat vr’un an și ju
mătate, când a isbucnit revoluția. Teologii 
s’au întors acasă și au isprăvit teologia care 

pe unde au putut. Pavel a isprăvit la Ung
var și o parte la Satmariu. La 1872 a fost 
numit episcop la Gherla, la 1879 la Oradea.

De când a ajuns la Oradea, a făcut 
mult bine bisericei și școlei românescl. Pen- 
tru-că episcopia de aici are încă de pe 
vremurile Măriei Teresiei un domeniu mare 
de păduri. Acest domeniu, când a venit 
Pavel la Oradea, era încărcat de datorii. 
El a fost acela, care a plătit tote datoriile 
și cruțând banii a strins sume frumose, pe 
cari tote le-a dat pentru ajutorarea vădu
velor și orfanilor, pentru zidirea de școli 
și internate de băieți și fete sărace, mai 
ales în Beiuș și Oradea, ca se aibă copiii 
săraci ce mânca și cu ce se îmbrăca și 
unde ședâ, învățând carte, căci șl-a adus 
aminte că și el a fost odată copii sărac.

Cu totul a dăruit pentru cultura ro- 
mânâscă vr’o două milione și trei sute de 
mii de corone, numai ce se scie, der cât a 
dat fără să scie cine-va, aceea de bună semă 
nu se va afla, cât va fi el în viâță.

Nu numai credincioșii Escelenței Sale, 
der toți Românii și-au adus aminte cu re- 
cunoscință de marele bărbat în diua ju
bileului său. Pentru-că mult bine a făcut 
pentru toți.

Dumnedeu să-i luDgescă firul vieții, 
ăr hărnicia și dărnicia sa să fie luată ca 
pildă și de alții!

Biserica română unită și autonomia 
catolică.

Am arătat deja chipul cum congresul 
catolic unguresc pentru autonomie, a sciut 
să desconsidere și să trăcă c’o ușurință 
condamnabilă peste memorandul episco
patului român unit.

Din conferința episcopescă, ținută la 
Blașifi în 23 Iunie 1897 s’a scris primate- 
lui Vaszary, ca convocatorul congresului, 
că între împrejurările actuale archiepiscopul 
și Metropolitul din Blașiă și cei trei epis- 
capi sufragani, nu pot lua asupra lor răs
punderea pentru urmările, ce s’ar nasce 
în detrimentul Provinciei bisericesc! gr. 
cat. de Alba-lulia și Făgăraș, și a diecese- 
lor sufragane în cașul când ar escrie ale
gerile pentru congresul regnicolar din 
Ungaria. Cer deci, ca în interesul bise
ricei catolice, și mai ales în interesul 
unirii bisericesci a Românilor, primatele 
se ia spre sciință acestă hotărîre și se 
intrevină la Majestate Sa, ca să se deie 
și Provinciei bisericesci gr. cat. de Alba- 
lulia și Făgăraș concesiune, de a-și regula 
afacerile bisericesci esterne într’o organi- 
sație autonomă separată, conform posiției 
sale de drept public și conform misiunei, 
ce o are în sînul poporului românesc.

Memorandul motivăză apoi hotătîrea 
acesta în 4 puncte.

în partea a doua se arată, că în sînul 
preoțimei și credincioșilor Provinciei bise
ricesci gr. cat. române, s’a putut observa 
un puternic curent, care țintesce într’acolo, 
ca să se adune în congres separat pentru 
a-se organisa independent și în consonanță 
cu postulatele de drept public bisericesc 
și să-și alcătuescă o corporațiune autono- 
mică provincială. Deja din 1850 s’a dat în 
diferite rânduri espresiune acestei dorințe 
atât în sinodele diecesane, cât și cu pri
lejul altor adunări și consfătuiri. Acestă 
dorință și-o baseză preoțiraea și poporul 
Provinciei bisericesci gr. cat. române nu 
numai pe aceea, că acestă provincie e es- 
clusiv independentă de biserica catolică 
de rit latin, ci și pe alte motive. Memo
randul înșiră apoi în 5 puncte motivele 
acestea.

De încheiere dice următdrele:
....„Rugăm pe Eminenția ta să pui 

în cumpănă totă influința hotărîtore de 
care dispui în puterea înaltului oficiu, ce 
ocupi, ca posiția de drept public a Pro
vinciei nostre bisericesci gr. cat. se re
mand respectată tot-deuna și de cătră toți. 
Tot-odată să intervii la guvern și la glo
riosul nostru domnitor, la Majestatea Sa 
regescă apostolică, ca să i-se concedă și 
Provinciei ndstre bisericesci convocarea 
unui congres organisator, care ar ave de 
obiect organisarea separată a Provinciei 
nostie bisericesci de cătră autonomia bi
sericei de rit latin din Ungaria.“

Austro-Ungaria și statele balcanice.
Oficiosul ^FrcmdenblutF din Viena pu

blică un articol din care resultă, că guver
nul vienes, nu mai e dispus să reînoiescă la 
1903 seu începutul anului 1904 tratatele de 
comerciiî cu România, Rusia, Grecia, Ser
bia, Bulgaria și Muntenegru cu clausa na- 
țiunei celei mai facorisate. Causa ar fi, că 
disposițiunea acesta, în realitate nu e o 
egală îndreptățire între statele importătore, 
ci favorisarea celui mai puternic și năpăs- 
toirea celui mai slab. Cu alte cuvinte, Aus
tria cere măsuri de protecțiune în viitorele 
tratate de comerciu cu Statele dunărene și 
balcanice în contra Germaniei, Franciei și 
Anglia cu care nu mai pote susține con
curența.

In sferele din Viena se crede, că nu
mitele state balcanice și dunărene vor adera 
de bună voie la propunerea Austro-Unga- 
riei în sensul protecționist, de-orece Austro- 
Ungaria e consumătorea cea mai seriosă a 
produselor acestor țări. Astfel din esportul 
total întră în Austro-Ungaria din Serbia 85 
la sută, din Bulgaria 11 la sută, din Româ
nia 16 la sută, din Turcia 10 la sută, din 
Grecia 10 la sută.

Germania nu importă din Serbia de
cât 6 la sută, din Bulgaria 11 la sută, din

vorbindu-le și atingându-i ușor cu o crengă 
verde.

— Ce mai păcate! Dor de-a înebunit 
vătavul de-a turnat atât amar de scân
dură... dicea moșnegul.

Și tot așa se chinuia el și cu cele 
două dobitdce, lăsându-se încet spre cale 
pe urma drumului șănțuit de-amândouă 
laturile.

De-odată se stârni din depărtare un 
vesel zingănit de clopoței, care pare că 
se apropia săltând, der se apropia iute 
lămurindu-se din ce în ce mai bine. Su
netul venia dinspre valea unde reînver- 
dise acum rediul tînăr de stejari, și ecoul 
îl răsfrângea clocotind. Etă luneca în fugă, 
pe dunga dreptă a drumului de jos, o ca- 
lescă cu patru cai înaintași împodobiți cu 
cordele și purtând zurgălăi; se 'ndrepta 
spre del ca ’n sbor. Un fecior stătea pe 
capră. Ajunși la pola delului înălțat din 
loc, de-odată cam drept, sirepii harmă- 
sari micșorându-și avântul, începură a sui 
la pas.

Vizitiul vădând carul plin ce de-abia 
cobora clătinându-se și sgâriând drumul, 
și ori de temă să nu i-se sperie caii, ori 
îndrăsneț și prea falnic de stăpânii ce 

plimba în trăsură, de departe plesni din 
biciu și strigă puternic.

— In lături, moșnege... fă pe marginel
Un nor s’a așternut pe ochii lui biet 

Moș Toma; i-se facil negru înainte, Der 
deștept și încă voinic nu-șl perdu cum
pătul. Caii cu trăsura veneau grabnic și 
măcar că era pe deal, vizitiul îi tot în
demna din hățuri. Moșneagul, vădându-i 
aprdpe cât colea, sări din liniștea cu care 
își mâna boii, prinse a-i lovi într’una câr- 
nindu-i spre stânga, împingându-i unul 
într’altul trăgendu-i de funia din corne și 
hățuindu-i se facă loc — er boii împin
seră cu iuțelă într’o clipă spre cealaltă 
parte a drumului, dădură în șanțul plin 
de burueni și trăgând șubredul car după 
ei, o rdtă se prăbuși plesnind și se sfărîmă 
bucăți. O mare parte din șindrilă se risipi 
pe jos, carul rămăsese strîmb pe trei rote 
cu vîrful osiei înfipt în șanț. Joian săr
manul. atât de rău scăpătase în șanț încât 
își frânsese unul din piciorele dinainte și 
acum răsturnat la pământ gemea dureros 
lângă tovarășul său care rămăsese de cea
laltă parte a crucii carului. Din doi frați 
nedeslipiți șiîmperechiați sub același jug, 
unul acum era stingher.

Moș Toma, vădând neașteptata pa

coste, de-odată stătu ca înlemnit, galben- 
negru la față. Apoi revenindu-și în fire, 
se aruncă spre boul cădut și smulgându-și 
părul, porni a plânge strigând:

— Vai de mine și de mine! nu mă 
lăsați, săriți <5meni buni... nu mă lăsați... 
chema el cu glas tare, desnădăjduit în 
spre trăsura boerescă, ce în duruit sonor 
trecuse fugind pe lângă carul răsturnat.

La strigătele sfășiitdre ale bătrânului 
cărăuș, tînăra femee, care din gdna trăsurii 
văduse tdtă întâmplarea, porunci vizitiului 
să oprescă, sări vide în drum, și par’ că 
nici n’ar fi atins pământul, alerga spre ca
rul stricat urmată de bărbatul ei.

Era bogată și drăguță stăpâna Vâs- 
canilor, duduia Martora, după cum îi di- 
ceau toți cei ce-o cunosceau încă din co
pilărie, er acum împrenă cu soțul ei — 
de curând luați — porniseră se se ducă 
în apropiere să vadă nisce prieteni dela 
moșia învecinată.

— Ce-ai pățit moșule? întrebă ea 
îngrijită, învârtindu-se în jurul carului dă- 
rîmat; apoi punându-se în genunchi aședa 
mânile pe capul boului ologit, care hâr- 
căea.

— Sărăcuțul de el... sărăcuțul de el... 
par’ că plânge... dicea ea netedindu-1 cu 

degetele ei subțiri și cătând adânc în 
ochii mari, neînțeles de îndurerați ai lui 
Joian.

Moș Toma începu a povesti tângui
tor, cum voind se facă loc trăsurii și-a în
tețit prea tare boii și i-a împins singur el 
nesocotitul în șanț. Ce să se facă? Acum 
se prăpădesce un bou... rămâne numai cu 
unul.., îi avea de mult... cu dânșii trăia 
și se hrănia. Mai astă iarnă îi murise 
baba... acum botul... Să vede că a cădut 
vre-un blestem pe capul lui. D’apoi văta
vul ce are să pică ? f'° pune în socotelă 
șindrilele...

Așa se jeluia bătrânul țăran, cu că
ciula în mână, plecat înaintea duduei Ma- 
ridra, privind în jos, înlemnit, destăinuin- 
du-și păcatele ca ia o iconă.

* Făcea o privelisce frumosă cele trei 
ființe lângă boul rănit: bătrânul cu frun
tea încovoiată spre pământ, drăgălașa fe
mee ca o flore răsărită pe grunzișul dru
mului și bărbatul ei îngrijit, care o în
demna să se reîntorcă la trăsură, să nu- 
stea în bătaia sdrelui.

— Hai cu noi..., moș Tomo, vino..., 
dise ea apucând înainte cu bărbatul său... 
Costache, feciorul, va rămânea cu boii...

Bătrânul o urma ca dus de o putere 
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România 7 la sută, din Turcia 2 la sută, 
din Grecia 6 la sută.

Guvernul austriac crede, că Austro- 
Ungaria mai face încă un și mai mare ser
vicii! statelor balcanice, decât celelalte țâri: 
prin, favorisarea esportului de gr<ue și de 
vite din România și Serbia, deci a unor 
articole de comerciîi, cari nu pot suporta 
cheltuell de transport lung, și cari deci 
sunt avisate la piața cea mai apropriată. 
Probabil, că Ungaria și agricultorii austriacl 
se vor impotrivi la importul cerealelor și 
vitelor din România și Serbia. De sigur se 
vor cere garanții, ca să nu se introducă vite 
bolnave. Dâr e de sperat, că se va găsi un 
mijloc d’a împăca atât interesele industriale 
cât și cele agricole.

Un astfel de mijloc esistă cu sigu
ranță.

Trebue însă să se scie, că nici într'un 
cas nu se mai potrivesc cu interesele aus
triaco tratatele de comereiu încheiate cu 
Statele balcanice. Astfel Serbia, în virtu
tea clausei națiunei celei mai favorisate, a 
refusat Austriei favorurile vamale diferen
țiale odinioră, pe când Austro-Ungaria & 
fost forțată de tratat să deschidă frontie
rele vitelor, cerealelor și vinului din Ser
bia. Din acest cas Austria va învăța minte 
și nu va mai admite clausa în cestiune, ci 
va face pendent exportul statelor balcanice 
la ea de anumite condițiunl, ce pe de o 
parte vor micșora pericolul pentru agri
cultura austro-ungară, âr de alta va favo- 
risa desfacerea produselor industriei aus
triaco în acele țări. Iu felul acesta se vor 
înlătura definitiv și reclamațiunile even
tuale ale statelor, ce profită de clausă. Din 
moment, ce se va fi introdus în tratate o 
nouă clausă de favorisare restrîns, atunci nici 
Rusia nu pote pretinde aceleași favoruri 
pentru cerealele sale, nici Francia pentru 
vinul său, ce le va da Austria Serbiei său 
Italiei.

Din cele premerse reiese, că Austro- 
Ungaria nu mai pote merge înainte cu 
clausa națiunei celei mai favorisate. Și tot 
același interes îl au și statele balcanice. Și 
ele, ca state economicesce slabe, să vândă 
concesiunile lor politice economice cât se 
pote de scump, și, natural, aceluia care ofere 
mai mult. Și cel care ofere mai mult e 
Austro-Ungaria.

Numai restrîngend clausa națiunii 
celei mai favorisate în tratatele cu statele 
balcanice, se va pută împăciui antogonis- 
mul intre interesele industriale și agricole.SOIRILE DILE1.

— 9 (22) Martie.

Mortea metropolitului Arcadie 
Cjupercovicl. Marți, 18 1. c., a încetat din 
vieță Metropolitul Bucovinei și Dalmației 
Arcadie Ciupercovici, la vârsta frumosă de 

79 ani. S’a născut în 14 Aprilie 1823 în 
Câmpulung din familie de preot. In 1896 
Majestatea Sa l’a numit archiepiscop al 
Cernăuțului și metropolit al Bucovinei și 
Dalmației. La 1870, pe vremea când era 
egumen în Putna, fă vice-președinte al 
representanței districtuale a Rădăuțului; 
în periodul 1873—1876 a fost deputat în 
dieta țării, er în periodul 1885—1891 mem
bru în casa deputaților din Viena, ca man
datar al curiei I a proprietăți mari.

Marți Ia 4 6re p. m. Consistorul ar- 
chiepiscopesc a fost convocat la o ședință, 
în care s’au stabilit modalitățile înmor
mântării repausatului archiepiscop. Rămă
șițele pământene, aședate în paraclisul 
archiepiscopesc și apoi solemn în sala si
nodală archiepiscopală, s’au transportat în 
procesiune funebrală eri Vineri în 8/21 
Martie a. c. la 3 ore p. m. în biserica ca
tedrală, eră adi Sâmbătă în 9/22 1. c., 
după liturgie și rânduiala înmormântării, 
ele se vor petrece și așetja în cripta ca
pelei archiepiscopilor din cimiterul cen
tral al capitalei. Numele archiepiscopului 
Arcadie să va înscrie în distichele biseri- 
celor și în diua înmormântării se trag pe 
la tdte bisericele diecesei clopotele, săvâr- 
șindu-se liturghie și panachidă. Ca să par
ticipe la înmormântare, sunt invitați toți 
egumenii cu câte doi ieromonachi și toți 
protopresviterii cu câte doi presviterl din 
fie-care district protopresviteral.

PlecareaJReginei României la Neu- 
wied. Alaltăeri după amiadi Regina Ro
mâniei a plecat la Neuwied în Germania 
în urma unei telegrame, ce Majestatea Sa 
a primit, prin care i-se anunță, că A. S. 
Principesa de Wied, mama M. S. Reginei, 
se află greu bolnavă. In acestă călătorie 
Majestatea Sa este acompaniată de d-na 
Mavrogheni, mare damă de ondre a Cur- 
ței, de d-nii Dall’Orso, secretar particular 
al M. S. Reginei, și de d-1 Dr. general 
Theodori. Regina va locui la villa Mon- 
Repos din Neuwied.

Biserica Trei-Erarchi din Iași. 
Mitropolitul Moldovei și Sucevei, a decla
rat, că va stărui din răsputeri pentru a-se 
grăbi restaurarea monumentalei biserici 
Trei Erarchj, din Iași. Sfințirea bisericei 
se va face cu o deosebită pompă. La so
lemnitate se crede, că vor lua parte și 
principesa Maria și principele Ferdinand.

Cabinetul de cetire „Săhastru" în 
Putna. Ni-se scrie din Putna: înainte de 
vr’o câți-va ani s’a înființat prin îndemnul 
directorului școlei poporale Dorimedont 
Vlad și parochul local George Goraș un 
cabinet de cetire (lectură) în Putna cu 
numele de „Săhastru". Din causă, că 
multi din membrii și-au schimbat locul, 
alții er au repausat, a rămas cabinetul ne- 
frecuentat pănă ce s’au aședat atât pos
tul de Igumen în Putna, cât și inteligența 

s’a mărit prin venirea mai multor domni 
în sat. Prea Cuvioșia sa părintele proto- 
sincel și Igumen Teofil Pătraș, care tră- 
esce numai pentru binele obștesc și-și 
jertfesce vieța pentru popor, națiune și 
religiune, a stăruit cu parochul local G. 
Goraș, directorul șcdlei Dorimedont Vlad, 
asistentul silvic Arcadie Procopovici, în
vățătorii Arcadie VasilovicI, Zacevschi și 
picherul dela căile ferate Ilie Penteleiciuc 
și a înființat cabinetul „Săhastru", âră 
la gospodarul Vasilie Nicolaiței, învățân- 
du-i ca tineretul de acu înainte să facă 
jocuri pe la gospodari cinstiți cum și s’a 
făcut prima dată la Ilie Bâcu. Dâră ce să 
vedi? Etă că un jidan cu numele Feibel 
Wolf schimbându-și numele în Pavel 
Lupu, s’a vîrît și el în cabinet. Feibel se 
laudă prin tot satul cumcă el e inițiato
rul cabinetului. Scii, Feibel, Wolf ce spune 
Românul la vorba d-tale: „Fală golă, traistă 
ușoră". — Un Putnean.

0 mamă, care îșl arde copilul. 
Calfa de brutar Max Weigelt din Viena 
a făcut arătare la poliție, că amanta sa, 
Maria Iursa, care este servitdre la o fa
milie din acel oraș, a născut un copil să
nătos și l’a aruncat în diua nascerei în 
cuptor, unde a ars. Numai decât s’a dus 
o comisie la fața locului și a găsit ade
vărate cele arătate de Weigelt. însăși fata 
a mărturisit, că și-a ars copilul, ea afirmă 
însă, că a fost mort și ca să-și ascundă 
rușinea, l’a aruncat în cuptor. — Maria 
Iursa este fiica unui lăcătuș bogat din 
Favoriten. Ea era de moravuri cam ușdre, 
întreținea dragoste, ba cu unul, ba cu al
tul, pănă ce părinții au isgonit’o din fa
milie și acum își câștigă pânea cu servi
ciul. Maria Iursa a fost arestată și în cu
rând își va ispăși purtarea nesocotită cu 
o grea pedepsă.

Resboiul Burilor cu sfîrșit tragic. 
Săptămâna trecută se jucau nisce copil din 
Teplitz de-a Burii și Englesii. Comandantul 
Burilor era Iosif Prause, în etate de 10 
ani. El se afla în dosul unei stânci, unde 
fu surprins de „EnglesI". Ca să scape din 
mânile lor, s’a aruncat într’o prăpastie, ce 
era alăturea de stâncă și a rămas mort. 
A doua di circula la școlă printre colegii 
de clasă ai răposatului o țidulă cu cadru 
negru, pe care se afla scris, următorul co
municat: „Pretoria 14 Martie. Comandan
tul Burilor, Prause, a cădut adi la Spions- 
kop. Să-i fie amintirea neuitată!" — Ți- 
dula a fost scrisă de cel mai bun amic al 
lui Prause, un băiat în etate de 12 ani.

O bandă de hoți de cai a fost 
prinsă alaltăeri de cătră gendarmii din Cur- 
ticl pe drumul, ce duce spre Sintea. Hoții 
mânau tocmai o stavă întregă de cai fu
rați. Intre hoți se află și doi primari, anume 
Teodor Bulcan primar în Sintea și tatăl 
seu, care a fost de asemenea primar, mai 

departe primarul din Gurba. Așa scrie 
„M. P.“

Serbare ungurescă în Bucnresci. 
In tjiua de 30/17 Martie, adecă în (jiua 
Pascilor catolice, Ungurii din Bucuresci 
vor da o serată teatrală în sala dela „Lie- 
dertafel" Str. Academiei. Se va representa 
piesa lui R. Roseti „Lecția“ tradusă pe 
unguresce de Dr. Alexics Gyorgy.

Febra aftosă. In camera germană 
d-1 Kirchner, delegatul ministrului de culte 
a comunicat, că s’a descoperit un prepa
rat pentru apărarea vitelor în contra fe
brei aftose. Inventatorul acestui preparat 
e profesorul Liffler. Direcția generală a 
serviciului sanitar român s’a pus în rela- 
țiune cu profesorul Liffler, pentru a ob
ține acest preparat.

Muntele „Guțan“ că teritor de vâ
nat se dă în arândă pe acest an. Amatorii 
să se adreseze ia G. O. în Tohanul-vechiă.

Daruri pentru biserică.
Betlean, 24 Febr. 1902.

In scopul edificărei bisericei gr. cat. în 
Betlean au contribuit următorii marinimoșl 
binevoitori în decursul anilor 1900—1901 
și 1902:

1. Gregoriu Pușcariu, paroch și pro
topop în loc și soția 400 cor. 2) Dr. Emil F. 
Negruțiu, medic în Blașiîî și soția 200 cor. 
3) Institutul de credit și econonii din Deșii! 
„Someșana" 200 cor. 4) Ilie Mircea papucariu 
în Blașiîi și soția 100 cor. 5) Niculae Chen- 
drean P. curator bis. în loc. și soția 50 cor. 
6) Vasilie Chendrean supravigil silv. din Tel- 
ciu 40 cor., Lazar Sfageu cur. bis. și soția 
40 cor. din loc. 7) Demian Domșa călugăr 
din Blașiu, Miron Sfageu și soția din loc, 
Toma Marian și soția din loc, Gregoriu 
Rodnean cantor și șoția din loc, Isidor și 
Pompeiu Ambrusiu și soția din loc, loan 
Meruțiu și soția din loc, Todor Șendrea și 
Maria Motentan moșft diu loc câte 10 cor. 
8) Vasilie Rus an și Maria Baciu din loc câte 
5 corone. 9) Maria Bugnariu, văduvă din 
loc 4 cor. 10) Ignat Mărgineanu colonel-loc. 
din Arad 3 cor. il)Ludovica Cornea din Agri
șul fată din Agrișiul de sus 2 cor. Laolaltă 
1129 cor.

Suma acâsta este depusă la institutul 
„Șomeșiaua“ în Deșiu cu 6°/0 afară de cele 
200 cor. de sub 4) și alte 10 cor. de sub 
8) cari în cel mai apropiat timp se vor de
pune tot la „Someșiana“.

Ne-a mai donat pentru biserică loan 
Găzdac și soția Maria din loc o față de 
masă pe pristol în preț de 14 corone, apoi 
Vasiliu Rusau și Maria Baciu, Petru Chir- 
toșiu fătul bis. și soția sa Sîia, și loan Slăian 
și soția Florea din loc cu câte un fasciclu 
din Mineiă pentru lunile: Maiii Septem
vrie și Octomvrie separat legate, fie-care în 
preț de 14 cor. 50 fii. Bucătărâsa șefului 
dela gara din loc două icone sfinte și două 
fețe de masă în preț de 24 corone.

Subscrisul și pe acestă cale, spre îm- 
pintenarea și a altor credincioși la jertfe 
pentru biserica nostră — mă simț îndemnat 
în numele întregei comune bis. a ruga pe 

ascunsă. Ajunși la trăsura bogat îmbră
cată cu mătasă, se sui grăbită și strigă : 
bătrânului:

— Sue moșule... colea lângă mine..
El tot cu căciula în mână, făcu un 

pas înapoi, scărpinându-se în cap, neprice- 
pend umilit, sfiicios...

— Haide... Haide.., nu perde vremea... 
suie-te, adaogă ea cu glas mai poruncitor.

Bătrânul veștejit și plin de colb se 
agăță de aripa trăsurii și de-abia se aședă 
rușinos lângă gingașa și frageda stăpână.

Bărbatu-seu rîdend cu plăcere se 
puse pe scaunul dinainte:

Se reînt.orse într’o clipă la curte.
Ajunși aici, duduia Mariora trăgând 

pe moșneag după ea, trimise îndată să vie 
vechilul dela moră și-i ordonă se alegă 
din ciredă doi boi voinici, să-i pună la 
un car nou și împreună cu nisce argațî 
se triraetă cu betrînul să ridice șindrilele 
și boul cu piciorul frânt.

Bătrânul, audind hotărîrile ce se luau 
pentru binele său, se îndreptă cătră bine- 
făcătdre și aplecându-se să-i ia mânile 
să i-le sărute, ea-1 întâmpină, bătându-1 
pe umeri:

— Să fie ai dumitale boii cei tineri

și carul cel nou... să trăiesc! și să ne erțl 
moșule, că te-am năcăjit...

— Dudue Marioră, dise el făcendu-șl 
cruce, încătro te-oi întorce cu fața numai 
noroc să-ți trimâtă Dumnedeu.

Și porni. Două lacrămi înecară ochii 
mari ai Măridrei. („Revista Română11)

Poesiî poporale.
Din Ofcea lângă Panciova.

Bate vântul alinat, 
Eu cunosc că nu-i curat 
Că-i dela badea mânat, 
Dintr’o grădină cu flori 
Unde scrie-un scriitor, 
C’o mână pe penă perie 
Și cu una-ml face mie. 
Scrie badea mărunțel 
Ca frunda de pătrânjel 
Să mă duc pănă la el.

*
Frurnjă verde lemn uscat 
Nu ț’o fi mândro păcat 
D’așa rău m’ai fermecat, 
Că m’ai fermecat pe morte 
N’ai avea din bine parte, 
Ce-ai făcut n’ai făcut bine,

Că m’ai pus tot în suspine 
Și m’ai meșterit cumplit 
Tot cu farmec! de ’ndrăgit, 
Cu roșață din guriță, 
Cu păr negru din cosiță, 
Cu surcele dela lemne 
Cu păr negru din sprâncene.
— Desfă mândră ce-ai făcut 
Să nu-țl duc dorul mai mult 
Nu mă ț nea om perdut.

— Mândruța din graiu grăia:
— N’am făcut ca să desfac, 
Am făcut că mi-ai fost drag, 
Eu din urmă ț’am luat,
în grădin’am aruncat, 
în grădină la fântână 
Să te ’ntorcl la săptămână, 
într’o gură de părău, 
Ca să mori de dragul meu.

*

Câte mândre am avut eu 
N’are nici solgăbirău, 
Și pe câte le-am iubit 
Să le-aduni a-i face-un târg, 
Și pe câte le-am lăsat 
Să le-aduni a-i face-un sat, 
Pe câte le iubesc âră 
Să le-aduni ai face-o țâră.

*

Mândro, la voi în poiată
Stă sărăcia legată, 
Mumă-ta merge să mulgă 
Ea se ’ntornă s’o înpungă, 
Mulge ’n olă, mulge ’n polă, 
Mâncă mămăliga golă, 
Mămăligă necernută 
Cu lapte de capră șută.

*
Mândra ’naltă și voinică 
Dorme lângă mămăligă 
Mămăligă ferbe ’n 61ă 
Ea dorme de se omâră, 
Mămăliga clocotesce 
Ea dorme de se sdrobesce.

*
Domne bate pe mândra 
Cum ai bătut pădurea 
De nu-i ârna frundă ’n ea, 
Și pe față și pe dos 
Pănă o doboră jos.

*
Vecină soră vecină
Ce faci la bărbat de cină: 
Curechiii verde din grădină 
La ibovnic o găină, 
Și îi dau puică pipărcată 
Și guriță câte-odată.

Culese de Petru Tomiciu.
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toți binefăcătorii mai sus amintiți — să 
primescă cele mai ferbințl și sincere mul
țumiri. Tot-odată rog pe Prea induratul 
Dumnezeu să le răsplătescă nobila faptă în
miit dăruindu-le viâță îndelungată și feri
cire atât aici cât și în cealaltă patrie 
cerescă.

Neculae Ghendrean, 
prim curatore.

NECROLOG. Subsemnații cu adâncă 
durere facem cunoscută încetarea din vieță 
a iubitulni nostru părinte, moș și socru 
Ludovic Roman, căpitan c. și r. în pen
siune, decorat cu med. de “resboiil și cu 
med. comemorativă jubilară, membru fon
dator al „Asociațiunei transilvane pentru 
liter, și cultura poporului român14, mem
bru în representanța comunală și comita- 
tensă etc. etc. După grele și îndelungate 
suferințe, împărtășit fiind cu Sfintele Taine 
și-a dat nobilul său suflet în manile Crea
torului, astădî Vineri în 8 (21) Martie 
1902, la orele 6’/2 diminăța în al 77-lea 
an al etății sale. Cortegiul funebral va 
pleca dela casa proprie, Cacova de sus 
Nr. 10, Duminecă în 23 Martie 1902 la 
firele 2'/2 P- cimiteriul bisericei Sf.
Nicolae din Prund, unde se vor depune 
rămășițele pământesc! spre eternă odihnă.

Brașov, în 8 (21) Martie 1902.
Fie-i țerîna ușfiră și memoria bine

cuvântată !
Leon, Ludovic și Adrian Roman, 

ca fii; Ludmilla Roman născ. Kubovy, ca 
noră; Traian, Cornelia și Stefan, ca ne
poți și nepote.

— Subscrișii cu inima înfrântă 
de durere aducem la cunoscința tutu
ror rudeniilor, amicilor și cunoscuților, 
că prea iubitul tată, frate, socru, tată bă
trân, unchiă și cumnat Nicolae Mărincaș 
preot gr.-cat. în Secuieu, proprietar și 
membru în comitetul de revisiune la banca 
„Vlădeasa", după grele suferințe a trecut 
la cele eterne Miercuri, în 19 Martie la 7 
ore p. m. în etate de 70 ani și al 50-lea 
an al preoției sale. înmormântarea neuita
tului defunct se va face Sâmbătă, în 22 
Martie st. n. Ia 2 fire p. m. în biserica 
gr.-cat. din Săcuieu.

Secuieu, la 20 Martie 1902.
Văd. Carolina Bologa n. Mărincaș, 

Veronica Poruțiu n. Mărincaș, Mihaiu Mă
rincaș, cassar la „Vlădeasa44. ca fii; Igna- 
tiu Suru paroch gr.-cat., ca frate; Samuilă 
Poruțiu paroch gr.-cat., Augustin Lemenyi 
par. gr.-cat., ca gineri; Aureliu, Eugenio, Va- 
leriu, Iuliu, Bologa Otilia, Alexandru, Aniți 
Lemenyi, Georgina, Eugenia Poruțiu, ca 
nepoți de fii; văd. Iustina Gali năs. Un
gur, loan Petrișor preot gr.-cat., ca cum- 
națî; Victoria Filipan n. Gali, Ioniță Gali 
mare proprietare și notar cerc., Virginia 
Gall, Iustina Gerasim n. Gall, Leontin 
Savu, comerciant, Dr. Mihaiu Savu medic, 
ca nepoți.ULTIME SCIRI.

Budapesta, 21 Martie. Majesta- 
tea Sa monarchul a plecat acjl după 
amiacți la Viena.

Budapesta, 21 Martie. „Magyar- 
orszâg“ spune, că Coloman Tisza e 
grav bolnav de pneumonie. Medicii 
n’au speranță că-1 vor pute scăpa. 
Bolnavul și-a pierdut consciența și 
zace nemișcat.

Bruxella, 21 Martie. In sinul le- 
gațiunei transvaaliane se afirmă, că 
se va urma un armistițiu în ostili
tățile din Africa-de-Sud. Vor urma 
apoi tratări de pace pe base mai 
conciliaute, decât propunerile de 
până acum ale guvernului engles.

Paris, 21 Martie. Din Hong- 
Kong sosesc sciri alarmante despre 
proporțiile mari, ce a luat mișcarea 
Boxerilor. Se vorbesce despre o nouă 
intervenție a marilor puteri.

Petersburg, 21 Martie. Cuocasia 
turburărilor din urmă au fost îm- 
pușcați 15 studențl, 250 studenți și 
studente au fost răniți și 280 au 
fost arestați. Dintre muncitori 1000 
au fost trimiși în minele din Siberia.

Berlin, 21 Martie. Aici a sosit 
soirea din Constantinopol, că erî 
nopte a plecat un vapor cu 300 de 
exilați, printre cari se aflau mai 
mulți demnitari și ofițeri.

Literatură.
„ Vechile episcopii românesci a 

Vadului, Geoagiului, Silvașului și 
Belgradului" Acesta este titlul unei va- 
lorose cărți, ce a eșit de curând din con
deiul învățatului canonic, Dr. Augustin 
Bunea din Blașiu. In acestă carte se lă- 
muresce o parte pănă acuma întunecosă 
din istoria Românilor ardeleni, începând 
cu veacul al 15-lea și pănă la sfîrșitul 
veacului al 17-lea. Cartea este dedicată 
Escelenței Sale Episcopului Mihail Pavel, 
din incidentul jubileului de 50 ani al preo
ției. Se află de vândare la Tipografia ar- 
chidiecesană din Blașiu cu prețul- de 2 
cor. 50 bani.

Gemeni de opt-deci si sese de ani.
Esperiența arată, că dintre copiii 

gemeni mult mai mulți mor, de cât din 
alți copii. De aceea în cele mai rare cașuri 
vom găsi omeni, cari gemeni fiind, să fi 
ajuns la o etate mai înaintată. Dealtfel 
nascerile de gemeni nu sunt lucruri de 
tfite dilele.

O nascere de gemeni se vine tot la. 
opt-deci și nouă de nasceri comune, trei 
copii de-odată se vin tot la șepte până 
în opt mii de nasceri comune, patru copii 
de-odată la doue-decî până la ciijci-deci 
de mii, fir cinci copii se vin abia la mai 
multe milidne de nasceri, cum s’a întîm- 
plat nu de mult cu preotesa unui popă 
sârbesc din Banat, care a dat nascere la 
cinci copii de-odată.

Gemenii pot să fie de același sex, 
adică amândoi băieți, ori amîndouă fete, 
der se întîmplă să fie și un băiat și o fată.

Un cas cunoscut din orașul Graz, 
arată, că se fac câte odată abateri de la 
regula generală, adică se pote întîmplă,-ca 
gemenii să ajungă o vîrstă înaintată. în 
acel oraș s’au născut la 16 Martie 1817 
gemenii Patrichie și Iosif Stiirzer. Părinții 
lor erau omeni muncitori și harnici. Inte
resant este, că din șese frați, ce erau, 
numai cei doi gemeni au rămas în viață 
până în diua de astădî.

Unul din gemeni, Patrichie a învățat 
tinichigeria și a fost mai bine de patru-’ 
deci de ani tinichigiu și cetățan în Graz. 
Iosif a învățat croitoria și a muncit în 
acestă branșă mai bine de trei-deci de 
ani. în cele din urmă magistratul l’a pus 
în slujba de încasator al banilor ce trebue 
să-i plătescă precupețele (cofărițele, pilă-, 
rițele) în piață. Acestă slujbă o are și 
acuma. Patrichie are doi fii și o fică, er 
Iosif un fiu și o fiică. Copiii își dau tfită 
silința, ca să înfrumusețeze și să ușureze 
vieța părinților lor la bătrânețe.

De și sorta vieții i-a despărțit pe 
cei doi gemeni, ducendu-1 pe fie-care pe 
altă carieră, totuși și-au păstrat iubirea 
reciprocă în tot-d’auna. Este de'remarcat 
împrejurarea, că cei doi frați gemeni se- 
mănă așa de mult unul cu altul, în cât 
nici chiar omenii, 6ari îi cunoscăâiu' de ani 
de dile nu puteau să-î cunfiscă repede. 
Acesta provoca de multe ori neînțelegeri 
ffirte hazlii.

Despre schimbările, ce se pot face 
între gemeni povestesce o anecdotă ma
rele scriitor american Mark Twain, care 
și el fusese gemen. Etă ce ne spune el 
în biografia sa: „Eram abia de câte-va 
luni. Doica mea m’a băiat pe mine și pe 
fratele meu într’o putină de copii. înde- 
părtându-se pentru câte-va minute de lângă 
noi, unul din noi doi se înecă și fiind 
asemănarea forte mare între noi, nu s’a 
putut constata care din noi s’a înecat, 
fratele meu Bill, ori eu? Prin urmare 
nici în Jiua de astădî nu pot să spun decă 
am rămas eu în vieță, ori fratele meu."

Dârl de semă, șî mulțumite publice-
Mercurea, 29 Ianuarie.

Onorate d-le Redactor! Binevoiți a da 
loc în prețuitul d-vostră organ „Gazeta 
Transilvaniei următorei mulțumite publice :

Ou ocasiunea concertului împreunat cu 
dans, aranjat de inteligența româna din 
Mercurea și jur, cu concursul unui grup de 
teologi dela seminarul „Andreian44 din Si- 
biiu, Duminecă în 6 Ianuarie (Botezul 
Domnului), cu mențiunea ca venitul curat 
să fie destinat șoolei confesionale din loc, 
au binevoit a contribui următorii:

— Fam. Cordea, Spring 10 oor. 50 
b., Fam. Măcelariu, Sângătin 10 cor., Cor
nel Muntean, vice-not.,1 Cărpiniș, Fam. Popp, 
Ludoș, Mangesius ppretor, Mercurea 6 cor., 
Valeriu Miilea, Tilișca, Daniil Stroia, Mer
curea, Nic. Stroia, Gusu, D. Munthiu no
tar, Reciti, câte 5 cor., Rafiia Suciu, Spring 
4 cor. 50 b., Iulius Nemeș, Dr. V. Cape- 
sius med. cerc., Mercurea. - loan Munthiu, 
loan Popa, Cărpiniș, Elis. Greavu, Roșia, 
I. Cosma notar, Ludoș, G. Muntean, Fin
ger notar, Mercurea, I. Orăștean paroch, 
Serbu, Apold, Emilia Aibini, Fam. Bi- 
tea, Cut, d-na Martin, Sângătin, I. Popescu, 
Sibiel, loan Radu, Turnișor câte 4 cor.- 
Petru Florean, Spring, Elena Vlad înv. 
Poiana, Predovicift, Vingvrd, Ilie Stănese, 
Maria Șufana, Adolf Fleischer, d-na Car- 
thal, Ilie Floaș, Mercurea, P. Androne, Se
beșul săs., Ign. Filip, Reciu, N. Popa vice- 
not. Săsăuș câte 3 cor,, loan Simulescu înv. 
loan Radu, Cărpiniș, Silvia Nicola, înv. 
Dobârca, Daian, D. Orăștean, înv. Apold, 
M. Spilhaupter, G. Câmpean, I. Fleaca. N. 
Albu, Martzi, xAndreiă Floaș, Stănese jun. 
Schdpp pretor, Aron Șerb, paroch, Poiana; 
Simeon Solomon, Vândory, Miuth M. Mer
curea, G. Copoș înv. Reciîî, D. Iridon, 
Apold.-sup , loan Tronca, Ludoș, Dragomir, 
Gârbova. G. Bitea și Camil Velțan, Cut, 
Pataky, Hoffmann, Săcel câte 2 cor., I. Tă
tar, D. loan jun. Apold,-sup , Renner, An
drone, D, Opincariu, Sebeș-săs. câte 1 cor. 
50 b., loan Derzu, Cărpiniș, Mâțiu jurist, 
Ludoș, Paraschiv. Sebeș, I Tănase, Agâr- 
biciu, G. Albu, înv. Pian, G. Creițar, Vin- 
gard, Huber înv. Ernst Kabdebo jurist, 
Găllfy, Giindisch jun. Iul. Kabdebo, H. Hut
ter, Mercurea, câte 1 cor., la olaltă 223 
cor. 50 bani.

Scădendu-se spesele în sumă de cor. 
164 bani 40, rămâne un profit curat de 
59 cor. 10 bani, care sumă s’a predat des- 
tinațiunei sale.

Tuturor acelora, cari au binevoit a 
participa și contribui, precum și d-lor teo
logi, cari ne-au dat binevoitorul concurs, 
le aducem și pe acestă cale cele mai căl- 
duroșe mulțumite.

Pentru cassar: 
Emilian Reit.

Dcvmuc, 5 Martie 1902.
In 2 Martie a. c. s’a ținut în școla 

nostră din Dămuc o petrecere poporală, la 
care au participat — afară dă popor care 
s’a adunat in un număr considerabil — și 
o parte a inteligenții din parochiile Bicaz, 
Valea Jidanului.

Cu ocasiunea acestă elevii dela școla 
sus numită au esecutat următorul program : 

l)După cuveutul de deschidere rostit de 
O. D. Dumitru Dregan preot și dir. școl. 
s’a cântat „Marșul școlarilor14, de elevi, 2) 
„Rugămintea din urmă14, poesie de G. Coș- 
buc predată de I. Crețiu elev cl. VI. 3) 
„Sum venător" cântat de elevi. Punctul 
al patrulea a fost disertațiunea — forte po
trivită pentru poporenii acestor parochii — 
ținută 'ie d-1 Augustin Rîsuiță înv. în Va
lea-Jidanului. 5) „Fiunduliță frunzulița....44, 
cântată de elevi. 6) „Caii țiganului14 anec
dotă de Th. Speranță, predată de G. P. 
Trifan elev cl. VI. 7) „Nunta lui Pîrjol44, 
teatru de copii de I. Vulcan, predată de 
elevi. După cuvântul de închidere s’a 
continuat —■ între voie bună — jocul po
poral ce s’a fost început imediat după, 
eșirea'credincioșilor dela S. Liturghie.

Cu acesta ocasiune au binevoit a su- 
prasolvi: D. Dregan preot 2 cor., A. Pre- 
cup dir. de bancă 2 cor., loan Muntean 
sergent de gendarml 3 cor., Teodor Crusit 
s. primar 1 cor., N. Gyarmati 1 cor. 51) 
b.. I. Baci 50 b., D. Colceri 1 cor. Au mai 
solvit — fără de a participa: — A. Rațiu 
preot, Miklos LukâcS. primar, Nagy Gyula, 
comerciant, câte 2 cor., d-șora Paulina Pre- 
cup, N. Hangan, H. Kahana, Dr. F. Feld
mann, med. com. I. Csato s. not., E. Zeit- 
ler, S. Dants, S. Mârton dir. de bancă, A. 
Balazs, I. Wivirszki, I. Kabdebo, F. Sajgo, 
I. Grunberg comerciant A. Marton și Gh. 
Gordg câte 1 cor. M. Lânczel, comerciant 

1 cor. 50 b. D. Berko, S. Stasasiu, H. Strul, 
câte 50 bani. A. Iameczki, N. Szocsi ser
gent 60 b. I. Bardocz 80 b. A. Sucher, 
G. Sâska, L. Lukâcs câte 40 b.. G. Cotfas 
30 bani.

Venitul total a fost de 59 cor. 60 
bani, substrăgând spesele de 21 cor. 20 b. 
ne-a rămas un venit curat de 38 cor. 31 b.

Din acăstă sumă se va procura pen
tru sala de învățământ un crucifix și se 
vor provedea școlari miserl cu cărți șco- 
lastice.

Primescă marinimoșl donatori și pe 
acâstă cale, sincerile mulțumite și recunos- 
cința senatului scolastic.

Asemenea li-se esprimă cea mai mare 
mulțămită acelor St. domni, cari neconsi- 
dărind depărtarea și comunicațiunea rea, 
au binevoit a-ne onora cu presența.

In numele senatului școlastic:
Simion Țepeș Focșan, 

înv. ca not. sen. școl.

Napii în hrana vitelor.
In cultura agricolă se cunosc 

două soiuri de napi:
Napul porcesc sâu topinamburul 

din familia compuselor.
Napul propriu cjis din familia cru- 

ciferelor. Acesta era cunoscut de Ro
mani sub numele ăeNapus’, Engleaii 
îi die turneps, er Francesii navet ra- 
bioule.

Amendoue speciile sunt esce- 
lente în hrana vitelor.

*

I. — Napul porcesc (topinambu
rul) seu perele de păment, în limba 
botanică Helianthus tuberossus.

In unele teri se cultivă pe scară 
întinsă. In România puțin e cu
noscut, cu tote acestea din causa 
serviciului pe care-1 dă cultivatori
lor, merită un loc mai larg în siste
mul nostru de cultură.

Lujerul obicinuit al napului por
cesc ajunge pănă la 3 metri înăl
țime întocmai ca florea sbrelui. Păr
țile bulbâse (tuberculele) au forma 
perelor și sunt în afară roșietiee, pe 
când înăuntru sunt albe; sunt și 
galbene.

1000 kilograme de nap porcesc 
(topinambur) în stare crudă, cuprind:

Azot . 3 kgr. 2
Acid fosfor!c. . 1 „ 4
l'orasă . . . . 4 7
Calce . . . . 0 „ 3
Mai tbte animalele domestice 

consumă crud napul porcesc. In 
acestă stare, oile și caii îl mănâncă 
cu cea mai mare lăcomie. Pentru oi 
este un aliment, care le îngrașă mult. 
Cailor le produce o excitatiune în
tocmai ca ovesul. Agricultorii prac
tici constată, că caii hrăniți cu topi- 
nambir, dobândesc o vigbre parti
culară.

Dat în stare crudă vitelor cor
nute mari, la început le produce o 
indispoziția ușoră. Der acest fapt e 
trecător și nu întârdie a dispare.

Copt seu fiert, napul porcesc nu 
mai aduce neplăcere și formeză o 
hrană escelentă.

Fierberea lui se face în apă 
pănă ce dă în clocote. Porcii mă
nâncă topinamburul cu plăcere și se 
îngrașă.

Din punctul de vedere al cul- 
turei, napul porcesc se recomandă 
prin puterea ce are de a sorbi din 
aer prin foile sale o cantitate însem
nată de azot. Prin urmare topinam
burul serăcesce puțin pământul. Aces
tă considerațiune îndemnă pe culti
vatori se întindă cât mai mult cul
tura sa.

Afară de acâsta, topinamburul 
cresce în t6te pământurile, chiar îa 
cele mai mediocre. Părțile cele mai 
slabe din moșie se pot folosi seme- 
nându-le cu napi porcesc!. E planta 
pământurilor serace. Mai are și calita
tea prețiosă că pote ierna in păment 
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fără a suferi cea mai mică strică
ciune. Asemenea se înmulțesc© cu 
mare înlesnire și nu suferă de se
cetă. Cele mai mici tubercule s6u 
feliile cele mai subțiri produc un fir.

Acesta vitalitate particulară a 
napului porcesc a dat nascere la 
critici vii. S’a qis, că este greu se stir- 
pesct acestă plantă de pe locuri. Greu
tatea inse nu e așa mare. Când voim 
se nu mai fie topinambur pe un loc 
semănăm o plantă de nutret pe acel 
loc, spre esemplu trifoiul, care se co- 
sesce înaintea înflorirei și printr’a- 
cesta, cum și prin pășunea vitelor, 
distrugem topinamburul.

*

Origina. — Napul porcesc este 
originar din Brasilia, întâiu s’a in
trodus ca legumă îngrădim; deravend 
gustul neplăcut a fost scos din hrana 
omului, consacrându-l numai la nutrirea, 
vitelor si la fabricarea spirtului.

Nici o bolă nu bântue topinam
burul (criptopam s’au insectă), ceea-ce 
e lucru mare în epoca nostră

Varietăți. — Până în acești din 
urmă ani, s’au cultivat doue varie
tăți de napi porcesc!: roșu și cel gal
ben. Cel roșu se preferă.

Plantațiunea. — Plantațiunea tu
berculelor (perelor) se face din vreme. 
Putem începe dela 15 Februarie și 
Februarie și urmăm în Martie și 
Aprilie.

Pe un hectar de loc se pun 12 
hectolitre de tubercule. Agricultorii 
practici recomandă se punem pe cât 
se p6te tubercule întregi. Ele se pun 
cu mâna în brazdă, la 3 brazde, 
și se îngropă cu brazda a 4-a. Intre 
rânduri observăm o distantă ma
ximă de '0m,80 și între fire de 
0m-60. După răsărire plantele se pră
șesc cu prășitorea cu calul. O cultură 
de topinambur se pbtelăsa 4 — 5 ani.

Recolta. — La începutul lui No- 
emvrie, planta ajunge la maturitate. 
Tuberculele sale însă cresc în pă
mânt pănă la finele lui Decemvrie. 
Putem începe recolta din Noemvrie 
și, decă ierna e bună, cum avem 
ierna curentă, urmăm cu recolta pănă 
în Aprilie. Scătem tuberculele din 
pământ când avem nevoe.

Tuberculele scose și nespălate 
se pun sub un șopron; aci se pot 
păstra 2 luni fără a-so sbîrci seu 
strica.

Când vine gerul, scotem și ne 
facem provisiune mare. De pe un hec
tar putem avea 450 hectolitre. Hec
tolitrul cu tubercule câatăresce 81 —10 
kilograme.

(Va urma). („Jur. Soc. Centr. Agricole."

îmbunătățirea rassei vitelor.
— Fine. —

Cred că mijlocul cel mai bun și pe 
care vă recomandăm să-l întrebuințați la 
fie-care prilej, este selecțiunea, este înlătu
rarea dela reproducție a tuturor elemente
lor ce se depărtâză de tipurile ce voim a 
lua de model, dâr pentru-ca să ajungem la 
aceste tipuri, trebue să cunoscem bine de
fectele rasei ce căutăm a îmbunătăți. Când 
se întrebuințâză încrucișarea, se aleg ani
malele cele mai bine conformate preferin- 
du-se în tot-dâuna a-se aduce din rasă streină 
masculi, ce îndeplinesc caracterele cătră cari 
tindem, căci întreprinderea devine mai pu
țin costisitore și resultatele se vor căpăta 
într’un timp mai scurt.

Să se observe în tot-dăuna, că defi
citele corporale ce voim a îndrepta să se 
îndrepteze pe rend, și să nu se întrebuin
țeze pentru acest seop animale cu defecte 
tot atât de mari, însă în sens contrar. Ast
fel pentru a îndrepta la viitorea progenitură, 
capul mic al mamei nu se va lua un tată 
cu capul mare, ci să va alege unul bine 
informat. Să nu se uite încă, că frumsețea 
unui animal de muncă, nu urmeză din per
fecta proporționare a organelor ce-i for-

mâză corpul, căci un animal nu pote fi 
privit ca frumos decât când organele sale 
vor fi ast-fel conformate încât să îndepli- 

'nâscă pe cât mai mult trebuințele nostre. 
E trebuincios deci să se aibă în vedere în 
îmbunătățirile ce se vor face, că frumsețea 
estetică nu se pote confunda în tot-dâuna 
cu frumsețea zootechnică.

In crescerea animalelor, adesea se 
face greșala, de a-se ține diferitele vite cât 
mai mult timp în grajduri, ceea-ce le face 
să fie mai plăpânde și din care causă une
ori mici schimbări de temperatură pot să 
le influențeze în rău. Din acâstă pricină de 
multe-orl boli periculose se încuibă între 
ele, ca tuberculosa și altele, care pot să ne 
strice resultatul unei munci cu greu înde
plinită. Sunt insă după cum scițl, unele ani
male cari cer o îngrijire deosebită, căci 
fiind adusă din o climă mai temperată tre- 
buesc ținute mai mult timp în grajd. In ge
neral asemenea rase, trebuesc, evitate pen
tru încercările în mare, pentru-că nu dela 
orl-ce rasă putem aștepta resultate sigure.

Ca urmare a celor arătate mai sus, 
vi-se recomandă că chiar ierna, când tim
pul este mai cald, să scoateți animalele cât 
mai des afară în o curte curată, anume 
făcută, pentru-ca grajdurile să se aerisescă 
și pentru-ca aceste ființe să se apropie mai 
mult de felul lor firesc de viețuire.

Dâr, d-le agent, trebue să vă aduceți 
aminte în tot-deuna, că la basa societății 
nostre este o clasă de omeni, pe care noi 
trebue să o ridicăm, trebue să o facem fe
ricită, pentru-că fericirea tuturora, în mare 
parte depinde de fericirea ei. Nu veți uita 
nicl-odată pe țăran și gândurile d-vostră să 
rămână în tot-deuna îndreptate spre densul, 
astfel că binefacerile resultate fie din munca 
ce depunem, fie din capitalul ce întrebuin
țăm, să se reverse și asupra lui.

Aceste povețe ce vă dau, să le aveți 
în tot-deuna în minte, în deosebi acum când 
este vorba de animalele de muncă, mijlocul 
de traiti cel mai de căpetenie pe care îl 
are el la îndemână în lupta diluică pentru 
traiii. Să căutațl deci ca prin pildele ce le 
veți da prin purtarea d-vostră, prin tote 
mijlocele de care dispuneți, să-l învățațl 
cum trebue să se porte cu vitele, cum să 
le îngrijescă spre a-le îmbunătăți starea, 
pentru-ca și săteanul să ajungă a căpăta 
rode mulțumitore în urma muncei sale grele.

Decă rasa de animale ce avem, după 
cum scițl se pote îmbunătăți, causa iuferio- 
rităței sale se datoresce relei îngrijiri ce 
i-se dă. Aveți deci de luptat cu nepricepe
rea țăranului; veți căuta der, la întruni
rile societăților culturale, în șcdlele de adulțl 
în tote părțile prin cuvintele d-vostră să îm
părtășiți acâstă nesciință, ce apasă atât de 
greu asupra tuturor intereselor mari ale țâ
rei și arătând resultatele căpătate pentru 
vitele nostre proprii.

Am căutat pănă aci a vă afrage lua
rea aminte asupra greutăților ce avem de 
întâmpinat pentru îndreptarea rasselornos- 
tre. Acum vom cerceta pe rând fie-care diu 
aceste animale, ca să precisăm pentru fie
care în parte, ce aveți de făcut spre a con
duce îmbunătățirea ce veți întreprinde la 
bun sfârșit.

Voiu începe cu calul, auimalul de care 
mai cu sâmă în trecut, depindea gloria ar
matelor, care în present tinde a deveni un 
factor important de muncă, din causa in
teligenței, iuțelei și paterei de care dispune. 
Caii din țâra nostră au fost odată destul 
de vestiți și forte căutațl de unele state 
pentru cavaleriile lor.

Rasa nostră de cfi are deci un tre
cut frumos, ea atrage încă și astăcjl une-orl 
atenția străinilor prin agerimea, prin frum- 
sețea corpului și prin cumpătarea sa.

Diligențele și postalionele din trecut, 
când trenurile nu brăzdau munții și câm
piile nostre, erau purtate de nisce cai ale 
căror calități inspirau admirație visitatori- 
lor țârei.

Astădl, crescerea acestor animale, din 
diferite cause economice, nu mai este în
curajată, și de aceea hergheliile numerose 
de altă-dată, s’au perdut încetul cu încetul. 
Cu tote acestea, vi-se recomandă să dațl 
importanță acestui animal, căci scopul nos
tru nu este de a face față unui întins co-

merciii, ci mai mult de a forma buni re- 
productorl pentru îmbunătățirea rasei, ră
mânând la inițiativa fie-căruia din d-vostră 
să formeze echilibrul ce trebue să fie în 
ori și ce întreprindere bine condusă între 

' cerere și ofertă.
0 rasă ce ml-a plăcut forte mult, este 

rasa dela Mezohegyes din Ungaria, a cărei 
rusticitate și frumsețe, am admirat’o când 
am visitat cu mai mulți din d-vostră, acestă 
herghelie, aședată într’o climă ce nu se 
deosebesce cu multde clima de câmpiă a_ țâ
rei nostre. Acești cai, ce formezi bogăția 
țăranilor din împrejurime, fiind vânduțl ca 
cai ee lux, dâr slujindu-le lor chiar și la 
pluguri, vor putâ fi întrebuințați pentru re
producție. Este cred, interesant a adăuga, 
ca herghelia de care ne ocupăm a fost for
mată din încrucișarea rasei locale cu cea 
englesă, arabă, și alte rase, aducându-se și 
un număr însemnat de epe moldovenescl.

.Cu ocasia ducerei nostre la Mezohe- 
gyeș,;,în anul trecut am cumpărat repro
ductorl pentru domeniile Segarcea, Cocioc, 
Gherghița și Rușețu, treptat însă voim a 
trimite asemenea reproductorl pe tote ce
lelalte domenii.

Pentru purtarea mașinelor agricole și 
a greutăților, s’a format în străinătate nisce 
cai cu musculatura și cu scheletul forte 
desvoltate, cum sunt rasele Pintzgau, Nor
mandă, Belgiană etc. Rasa de Pintzgau in
trodusă la noi la ferma model Laza ne-a 
dat resultate bune din tote punctele de ve
dere. Aceste rase trebuesc întroduse ca 
pure pentru scopurile arătate, fără a-se ave 
tendința de a fi răspândite prin încrucișare.

Caii de altfel, fac parte, dintre ani
malele ce-șl schimbă cu mai multă ușurință 
localitatea, âr când sunt îngrijațl nu-șl 
pierd nici calitățile de nascere ale rasei lor 
tindând încă să îmbunătățescă pe acea cu 
care trăesce.

Specia bovină jocă un rol netăgăduit 
de important în traiul dilnic al populațiu- 
nei țârei nostre. Boii ne dau puterea lor 
aprope singura de care dispune agricultura, 
pentru a face ca pământul să producă ro- 
dele sale, er vacile dau nutrementul cel mai 
bun ție mâncare, laptele. Afară de acestea 
specia bovină ne dă carnea sa, care este 
cea mai hrănitore și mai sănătâsă printre 
cărnurile celorlalte animale. Crescerea spe
ciei bovine este prețiosă deci din tote punc
tele de vedere pentru noi; ne vom ocupa 
aci de ea, luând în parte aceste animale, 
după serviciile ce ele ne dau.

S’a făptuit de multe ori greșala de 
a-se întruni în aceeași cui ură crescerea 
animalelor peutru lapte si carne și a ani
malelor pentru muncă. D-vostră însă veți 
alege alțl reproductorl pentru a căpăta vite 
de lapte și de carne și alții pentru a pro
duce animale de muncă. Din esperiențele 
făcute pe domeniile coronei Gherghița, Do- 
brovăț și Segarcea ne-am convins că rasa 
moldoveuăscă selecționată, ca rasă pentru 
muncă, îndeplinesce tote calitățile cerute 
de acest scop, fără ca să fie trebuință de 
a-se face vre-o încrucișare. Aceste animale 
prin cumpătarea, prin vioiciunea, prin pu
terea și frumsețea corpului lor și-au atras 
laudele tuturor acelora cari s’au ocupat de 
ele, studiind rasele bovine.

Pentru înființarea lăptăriilor, după eș- 
periențele făcute pe domeniul Dobrovăț, 
s’a ajuns la convingerea, că rasa moldove- 
nescă de vaci este de asemenea potrivită 
și nu se va face pentru îmbunătățirea ei 
decât o seriosă selecțiune, precum și o în
crucișare cu unele rase străine.

Credem, că rasa Algau, care pe do
meniul coronei Cocioc ne dă resultate sa- 
tisfăcătore, va fi aptă pentru acest scop. 
Vă recomand der să vă procurați tauri din 
acestă rasă, er din Moldova veți aduce va
cile trebuinciose pentru încrucișări. Nu veți 
uita încă, că crescerea animalelor de carne 
este legată de lăptărie, căci aceleași însu
șiri trebue să aibă atât vitele ce sunt des
tinate a-se îngrășa, cât și vacile ce sunt ți
nute pentru lapte.

In crescerea speciei bovine, mai mult 
chiar ca în crescerile celorlalte specii de 
animale, trebue să se aibă în vedere la fie
care pas, că un organ se formeză cu atât 
mai bine, cu cât el este mai des întrebuin

țat și că acestă mărire se face în paguba 
celorlalte organe. Astfel trebue să crâscă 
organele lactifere la vacile pentru lăptării, 
tot din acâstă causă scheletul devine 
delicat, atât la aceste animale, cât și 
la cele destinate a da carne, pe când vi
tele de muncă, capătă un schelet forte des- 
voltat, din causă că osele fiind pârghiile 
pe care se esercită forțele musculare, ele 
se împuternicesc cu atât mai tare, cu cât 
sunt mai bine întrebuințate.

Punerea vacilor la munci grele este 
o greșală mare, mai cu semă când aștep
tăm a căpăta dela ele un lapte abundent, 
căci o vacă, ca să îndeplinescă acest scop, 
nu trebue să fie silită a-șl întrebuința prea 
mult mușchii corpului său. Țăranii nu ob
servă aceste reguli și din acâstă causă va
cile lor dau lapte atât de puțin, în-cât nu 
satisfac nici trebuințele casei.

Vorbind despre bou, nu void trece 
mai departe pănă-ce nu void aminti și des
pre bivol, un animal capabil de a-ne da 
bune servicii din causa puterei ce-i dă mus
culatura sa desvoltată. Bivolul este mai 
puternic ca boul, fiind însă prea domol, se 
întrebuințâză puțin la lucrări agricole. Pe 
lângă ferme este trebuincios, căci înlocuesce 
boii la greutăți prea mari. Bivolița dă un 
lapte mai încărcat cu materii grase ca lap
tele de vacă și este preferat de unele per
sons înaintea acestuia din urmă.

îmbunătățirea raselor de vite din țâra 
nostră se impune, âr situația păgubitore de 
acum trebue să se schimbe. Agricultura nu 
va putâ progresa și nu va îndeplini tre
buințele țârei, pe cât timp crescerea vite
lor va rămânâ în urmă, căci pământul se 
va sărăci din ce în ce mai mult cultivân- 
du-se în mod nerațional, fără arături adânci 
și fără compensări pentru recoltele luate.

Crescerea diferitelor animale ne dă 
mijlocul de a transforma produsele pămân
tului în carne, lapte, brânză, etc., âr pe de 
altă parte prin introducerea gunoiului și a 
plantelor de nutreț în asolamentele nostre, 
vom face o cultură mai variată, care tinde 
a reda pământului ceea-ce i-se ia prin 
recolte.

Doresc, d-le agent, ca afacerile ce con
duceți, să fie astfel îndeplinite, încât să potă 
să fie înfățișate ca model și să fie folosi- 
tore pentru toți cari doresc a-ne imita. 
Ochiul d-vostră să fiâ în tot-dăuna deschis 
asupra crescerei vitelor și să arătațl pentru 
ele pănă și celui din urmă dintre subal
terni. acea iubire atât de trebuinciosă pen
tru buna crescere a animalelor. In grajduri 
și în tote părțile pe nude ele trăesc în
chise, să domnăscă o curățenie desăvârșită 
și când credeți că e necesar, să luațl chiar 
disposiții de a face în aceste locuri des- 
infectărl cu substanțe antiseptice.

Vă veți impune o disciplină cu atât 
mai mare, în aplicarea principiilor ee sunt 
fixate de sciință pentru conducerea unei 
bune gospodării, pe cât scițl bine că sco
pul nostru este de a însănătoși modurile de 
cultură ce se practică în țâră. Pentru a în
demna cu mai multă putere pe săteni să 
ne urmeze sfaturile nostre, începând din 
anul acesta se vor ținâ concursuri cu premii 
bănescl, pentru care am întocmit regula
mentul de față, de care sunteți învitațl a 
vă conduce în asemenea ocasiunl.

Sfârșesc prin a vă dice, d-le agent, 
că este o igienă a iubirei de sine (amoru
lui propriu) cum este și o igienă a corpu
lui și se pote resuma în o singură regulă; 
Să faci bine ceea-ce faci, adecă cu grije, 
cu esactitate, devotându-te cu totul mun
cei presinte. Atunci ai toți sorții de a scăpa 
de neisbândă și chiar dâcă’nu scapi de ea, 
te dore mai puțin căci ai consciința îm
păcată.

Administrator : 
loan Kallnderu.

Este de obște cunoscut, că cel mai 
bun mijloc contra șoldinei și reumatismu
lui este renumita alifiă a lui Zoltân. Vin
decă suferințele cele mai grele de șoldină 
și reumatism — cum dovedesce mulțimea 
scrisorilor de recunoscință — după vre-o 
câte-va dile. Sticla 2 corone în farmacia 
Bela Zoltân Budapesta.
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HAZ.

Liniște!
— N’ai datina sS te culcî după 

am6c|l ?
— Ba da, ea se culcă la trei 6re!
— Wie heist ea? Gine ea?
— No, Săli leben, nevasta mio?
— Io, te întreb pe tine.
— Sciu, d6r io tocmai atunci 

am liniște, când dorme ea.
*

Cere rectificare!
— Domnule redacter, în foie 

d-tale eșit un veste, după care eu 
a-șî fi căpătat la burse mai mulțî 
pumni. Eu cere rectificare.

— D-ta n’ai căpătat pumni?
— Nu, asta nu cj.ic, der io nu 

mai mulțî, si numai un pumn am 
căpătat.

*
Cocostârci, cari aleg locul!

Șloim: — Ei, frate arendaș, 
decă tu ești cu minte așa bun, spune 
la mine, de ce nu-și mai fac cocos
târcii cuibuirl în curtea domnescă, 
pe care tu țîi cu arendă?

Moritz: — Lucru tare simplă! 
De sigur să geneză, de atât hipotecl 
câte sunt pe curte!

*

Bespuns neașteptat.
— Cât te-a costat acest lanț 

frumos de aur, Kobi?
— Un an si jumătate!

*
Precaut.

In sinagoga se nimeresc la olaltă 
cei doi Berger. Pe unul îi batjoco- 
riau „ Berger cel murdar“, pe cela
lalt „ Berger cel roșu“.

Berger cel murdar (se ruga):
— A donai! ajută lui „ Berger cel 
murdar!“

Berber cel roșu (îl îmboldesce):
— De ce spui și „cel murdar11.

Berger cel murdar: — Nil! Ca 
Dumne4eu să nu greșâscă si să se 
încurce cu noi.

G. 0.

Macul.
— Legendă. —

Ci-că fost’a în lume o fată, mai mân
dră decât Ileana Cosînzâna. Numele ei nu-1 
sciu. Fata asta a avut mulțî pețitori, mai 
mulțî ca orl-care altă fată din lume, ci ea 
n’a voit să se mărite, numai după acel fe
cior, care va fi așa de frumos ca ea.

Intr’o di de Duminecă s’a dus și ea 
la horă în sat. Acolo era și Făt-frumos și 
acela era fiul zorilor. Făt-frumos îi dise, că 
o iubesce, fata se uită la el ademenitor în 
ochi și din acea clipită nu se despărțiră de 
olaltă. Sera când s’a sfârșit hora, Făt-fru- 
mos o luă de mână și plecă cu ea la el 
acasă. Părinții lui ședeau într’o casă fru- 
mosă încunj urată cu tot felul de flori în 
capătul lumei, pe țărmul unei mări. Au avut 
o viâță dulce, căci se iubeau ca două tur
turele. Intr’o di Făt-frumos mânat de pă
rinții lui s’a dus în celălalt capăt al lumei 
la mătușa lui, să o vadă de mai trăesce ori 
nu, că nu sciau nimic despre ea. Fata a 
vrut să inârgă și ea cu el, der părinții n’au 
lăsat’o d'c®ndu-i, că de un drum așa de 
greu piciorele ei nu-s vrednice.

El s’a dus, ea a rămas plângând 
după el.

Au trecut 7 ani de când s’a dus Făt- 
frumos, fără ca să se mai reîntorcă acasă. 
Fata plângea J4>uaxnopt0a după el și slă
bise, încât era mai mult mortă, decât vie. 
La șepte ani într’un mied de nopte a ple
cat după el. La anul a ajuns la mijlocul 
lumei. Aici s’a întâlnit cu un om, care sfă- 
rîma cu brâncile stâncile cele mai grdznice.

— Ce cauți pe aici, fiica mea ? o în
trebă el.

— îmi caut bărbatul, (jLe ea-
— Bărbatul tău e prisonier la împă

ratul ursitorelor, di36 el> ȘÎ d0 vrei să-l 
scapi, de mă vei asculta pe mine îți vei 
ajunge țînta.

— Te-oiti asculta și țl-oih fi recunos- 
cătore.

— Ascultă dâră, petra acâsta acopere 
buricul pământului, Făt-frumos pe aici s’a 
dus, căci împărăția ursitorelor e în fundul 
pământului. Eu adl voii! sfărma pâtra asta 
și cu o funie, de care void lega o vadră, te 
void slobodi acolo, și aci void sta pănă ce 
veți veni ’napoi, când tu apoi vei mișca 
funia, ceea-ce ml-a fi semn, ca să vă spot. 
Ca să nu pățesc! ceva rău pe acolo, te îm
bie la împăratul de slujnică și cât vei fi 
la el nu mânca nimic, suge numai rădă
cina acesta ce țl-o dau, că după asta țl-a 
peri fomea, și când el te-a întreba, că de 
ce nu manei, că de supărată ce ești după 
Făt-frumos nu poți nici bea, nici mânca. 
El de frică, ca să nu mori, țl-a da bărba
tul și vă va îmbia să ședețl în curtea lui, 
că de omenii cei frumoși lui forte îi place, 
voi însă într’o nopte fugiți, că eu vă voiu 
aștepta aci.

In revărsat de zori soția lui Făt-fru
mos era în țâra ursitorelor. Când se băgă 
la împăratul, de frumosă ce era totă cur
tea a strălucit. împăratul era om bătrân, 
de-odată cu lumea. Cum o văcju, o primi în 
casa lui și-i dete în grije, ca în totă diua 
să ștârgă scumpiile, ce le avea așecjate 
într’un scrin de aur.

Soția lui Făt-frumos era ascultătore și 
de aceea împăratul o iubea forte. Ea însă 
nu mânca nimic din mâncările împăratului, 
deși mâncări ca acele de bune ea n’a gus
tat în vieța ei.

împăratul îi dise odată să probeze a 
mânca, că de unde nu, va muri de fome. 
Ea ’i răspunse, că de când șl-a perdut so
țul, pe Făt-frumos, i-a perit și fomea și se
tea și numai de supărare are parte în lume.

împăratului i-se făcu milă de ea și-i 
aduse pe Făt-frumos. Când se văcjură, de 
bucurie și plângau și rîdeau. împăratul le 
dete o casă în grădina castelului său, ca 
acolo să trăiâscă ei neconturbați de nime. 
Rădăcina ce ea a căpătat’o dela Sfarmă 
pătră a pus’o într’un hârb cu pământ și 
de acolo au răsărit mai multe flori roși, în 
capătul cărora, când picau florile, rămâ
neau nisce bocioclinl pline cu semințe mici 
negre. Ea sciind bine, că de câte-orl sugea 
rădăcina acelor flori și fărina ce a eșit din 
ele a băgat’o în vinul, care l’a băut împă
ratul cu curtenii lui. Noptea, de greu ce 
durmiau toți, se audia horcăitul lor pănă 
în uliță.

— E vremea să plecăm, dise ea so
țului său, căci pe când ei se vor tredi, noi 
vom fi afară de aici în țâra nostră.

Făt-frumos o asculta și plecară.
Sfarmă-pârră îi trase cu vadra și când 

se văzură pe pământ, pe Sfarmă-petră îl 
luară cu ei și-l cinstiră cât a trăit.

La anul din sămințele pe cari soția 
lui Făt-frumos le-a presărat pe pământ în 
urma ei, de aducere aminte pe unde a um
blat, au răsărit nisce plante, cari pănă în 
cjiua de acjl înfloresc nisce flori mândre 
roșii ca sângele, din sămințele cărora să 
prepară leac de dormire, âr numele acestei 
flori e: macul adormitor.

Antoniu Popp.

Cura băilor de burnenidepurative 
„Dinșoreanu* Ploe.-ci. Cu acestă cură 
ușhră de aplicat și de urmat se pdte res
tabili orl-ce, suferind de orî-ce bolă, în 
orî-ce timp al anului, fără temă de ră
celii. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănetății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bdlei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără inijldce. La cașuri grave, unde 
mdrtea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol pdte chema ori
cine telegrafic. Bwișoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

MULTE ȘI DE TOTE.
Istorii» a dever atu a Iul 

IUU»liniud-paș<a.

piarul „Figaro“ publică următorele 
despre Mahmud-pașa:

M. pașa, fiul unui înalt demnitar ger
man, a moștenit dela tatăl său o avere con
siderabilă El luă în căsătorie pe sora sul
tanului și trăia în mare lux în Constanti- 
nopol. Risipindu-șl averea, făcu datorii. A 
trebuit să intervină Sultanul pentru a mul
țumi pe creditori. După-ce se vădu reha- 
bilitat, începu ârășl traiul vechiu. ErășI făcu 
datorii, amaneta bijuteriile nevestei, cari 
aparțineau coronei. Neavând curagiul a so
licita din nou intervenția Sultanului, ceru 
prin nevasta sa concesiunea călei ferate de 
Bagdad cu octroiul unor anumite privilegii 
pentru desecarea unor mlaștini din Asia- 
mică. Acâsta cerere și altele de felul acesta 
îi fură refusate. Atunci veni la Paris cu 
cei doi copii ai săi, Sabahedin și Loutfon- 
lah pentru a duce o campanie contra Sul
tanului. Clima din Paris însă nu-i fu pri- 
inciosă, de aceea se duse la Cairo, de unde 
continua campania de estorcare și șantaj. 
Chedivul îi ajutora la început, pe urmă îi 
espulsâ. Ei veniră în Italia, apoi la Corfu, 
în fine Mahmud se stabili la Roma, âr 
copiii și i-a trimis la Paris.

Cei doi fii au grupat în jurul lor di
ferite elemente nemulțumite, cu cari fac 
propagandă pentru reforma în Turcia.

Din Constantinopol se scrie, că cur
tea marțială a ținut ședință în Yldiz-Kiosk 
și a judecat procesul lui Mahmud-pașa. El a 
fost condamnat la degradare și 5 ani arest 
de fortărâță pentrucă a pregătit iu Constan
tinopol și în alte părți ale imperiului o 
mișcare revoluționară contra Sultanului și 
a statului. Sentința va fi publicată oficial 
și Porta crede, că atunci presa europână 
va fi edificată asupra tentativelor culpabile 
ale lui Mahmud-pașa.

*

Cei mai betnini omeni.

Cel mai bătrân în lume e Rusul Isa- 
ia Rodofszky (136 ani). Vede bine, dâr nu 
mai aude. Fumâză mult, dâr nu bea. N’a fost 
bolnav totă vieța. Tatăl seu a trăit 120 aul. 
Femeia cea mai bătrână trăesce în Ame
rica și o chiamă Hollifeld Nancy. E de 117 
ani. Un țigan cu numele Dnaper e de 104 
ani. Numai de 4 ani s’a lăsat de vagabon
daj. Din tinerețe se îmbată în fie-care cji- 
Altfel e sănătos, vede bine, umblă bine și 
cântă bine. Are un fecior de S3 ani, care 
este unul dintre cei mai sprinteni dansatori.

*

Statistica rcHlioelor.

Societa'ea păcei din Massachusetts a 
alcătuit de curând o statistică de tote răs- 
boiele, ce au însângerat lumea civilisată de 
la Constantin-cel-mare încoce, precum si de 
căușele ce le-au provocat. După acâstă sta
tistică, numărul de ordine al răsboiului din 
Transvaal este exact al două-sute-opt-decl- 
și-optulea : âtă de altminteri statistica așa 
cum societatea în cestiune a dresat-o și în 
care nu sunt trecute insurecțiile și răsbo- 
ele contra populațiilor sălbatice.

Răsboe, tincjând la o crescere de teri
toriu patru-cjecl și patru, răsboe având de 
scop ridicarea de tribute doue-decl și două, 
răsboe de represalii două-decl și patru, răs- 
boe motivate de cestiunl de onore seu de 
onore sâu de prerogative trei, răsboe pro
vocate de contestații teritoriale șâse, răsboe 
motivate de pretențiunl dinastice patru-decl 
și unu, răsboe de intervențiune cum a fost 
spano-american trei-decl și unul, răsboe 
causate de rivalități de influență politică 
dâuă-tjecl și trei, răsboe comerciale cinci, 
răsboe civile cincl-decl, în sfirșit răsbâe de 
religie în cari se cuprind și oruciadele con
tra Turcilor și ereticilor două-fieci și opt.

*
D’ale reginei Wilhelmina.

Olanda este pote țâra cea mai demo
cratică din lume. Capul statului stă într’un 
mod real mai presus de partide și alegerea 
miniștrilor este lăsată în grija șefilor de 
majorități. Astfel, că condiția socială nu 

jocă nici un rol pentru ajungerea cuiva 1» 
putere și se văd forte des miniștrii eșițE 
din din cele mai adânci pături ale popo
rului. Un astfel de ministru este Abraham 
Kuyper, fost preot și gazetar, care prim 
faptul venirei sale la putere, este accesibil 
Curții regale împreună cu familia sa. Mi
nistrul este văduv și are două fiice mark 
DeunădI fiind un bal la palat, s’au lansat 
învitațiunl pentru tote notabilitățile. Mi
nistrul Kuyper și cu fetele sale trebuiau 
să apară și ele la bal. Dâr de-6re-ce eti
cheta prescrie, ca domnele să fie decoltate- 
la bal, domnișorele Kuyper, crescute în 
principii puritane, cerură domnei de onore,. 
ca să apară în toaleta obicinuită. Acesta 
răspunse pe un ton obraznic, refusând ce
rerea. Bătrânul ministru luâ scrisorea ofen- 
satore și o arăta reginei la o audiență. Re
gina hotărî să dea o Jecțiă bună majordonei 
sale. Invită pe fiicele ministrului la o se
rată. Aci conversă cu dânsele mai muie de- 
trei ore, lăsând pemajordonă și personalul 
Curții să aștepte în anticameră. Apoi con
duse Ia plecare pe ospetele sale pănă la* 
scară în uimirea generală a personalului 
curții.

POSTA REDACȚIUNEI.
Cața: Credem de prisos a mai surescita afa

cerea, din care causă nici n’am dat loc replice» 
De altfel afirmările din primul raport n’au putut 
fi răsturnate.

Agârbiciu: Vrând să încunjurăm polemiile 
personalitățile, am crecjut de bine să nu dăm loc- 
respunsului, ce ați trimis. E o afacere, a cărei dis- 
cuțiune în publicitate numai rău pote se producă-

Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Brașov, 

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

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

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 — 49 de Fas. 

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

„Colonel David baron Urs de 
ALargina la Solferino șl Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc BBger 
îu 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, 
âr altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum ș ilustrație- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (piue 6 b. porto.)

„Pintea ViMzul*, tradițiunl legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-RelenanuL 
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. și, la 6steu. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunosoutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

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

„lieflexlunl fugitive* la cap. I din 
cartea lui Dr. Râthi Lăszlo întitulat „Az 
olâh nyelv âs nemzet megalakulâsa‘, scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 49 bani. (-|- 66 p.)

Viața și operile lui Andretti, Mu
reș ianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifi. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
raud al din BlașiO..

„Pentru memoria lui. Avram 
lancu‘, ap’-Jul dat cfttră ministerul de in
terne D, P*rcz-I prin d 1 Dr. Amos Frâncu 
în oausa fondului pentru monumentul lui 
Ianou. Prețui este 1 corână. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. (-|~ 10 b. porto).

„l&ranul român șt ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 oor. (-|- 5 b. porto).

Mănăstirea Patna în Bucov na de 
Irac ie Porumbescu. Prețul 20' b. (-|- 3 b. 
porc- .)
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Scrieri economice
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șobla superi oră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, sâu Agrioultura ge
nerală. 34 c6le de tipar ou 217 figuri în 
text. Carte didactioă aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 cortine.

Vol. II Eitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri îd text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă <9 corone.

Vol. IV. JEconomia Rurală, său orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 cortine.

Cartea d lui prof. Maior se deose
besc© esențial de lucrările de acest fel 
■apărute pănă acuma în limba si literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
•completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care tratăză fote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitor© la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
eoiinței 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 școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, 'nvățător la șcăla 
principală română din Lăpușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
•de Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economio de 
Dr. George Maior, profesor de agrioultură 
iși fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto • „Sărac *n țără săracău. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

Scrieri literar» pentru popor.
DÎU trecutul Silvaniei Legendă de Vic

tor Russu 2 cor. plus 10 b, porto.
Dinu Miliari roman. Nenuioa sfânt, de 

■Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 b porto.
Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra

goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madiui. Din viaț* tristă După natură. Baca
laureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un act după 
A- Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R. Buticesm. 
Are tendința de-a combate credința de- 
sșârtă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

Lira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antorou 
.Pop. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele Elicolae, schiță din viâța 
preoților de G. Simu.Pr. 60 b. -f- 6 b.porto.)

Sfătuiri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru săteuii români de totă starea 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii dela șcblele eonfes. sătescl ro- 
mâue, de Aron Bo a Velchereanu. Cu su 
prefață de G. Simu. Prețul 60 bai.I opl. 
10 b. porto.

Cuvinte de aur s-mu învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Campe, tradus în limba română 
■de loan Sonea preot gr. cat. în Seplac. 
•Cu permisiunea prea Veneratului Ordina- 
aiat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popt». Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vrâu să jdce teatrul. 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța după mărte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
■menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
<de 1. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu 
:posta cor. 1.10).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 cor. 40 b., acum numai cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și ximbire, poesii și prosă 
<de A. Pop. Prețul 80 b. (cu porto 86 b.)

„Omulu, noțiuni din anatomie și fi
ziologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc d« 
'George Cătană înv. Acăsta carte servesce 
ca manual pentru anul al IV-lea al șcălei 
pop., pentru șeblele de repetiția și pentru 
•poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da- 
lorințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. Aoâstă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și oopile 
de George Simu. Acâstă broșură conține 
istoribre și poesii morale sore escitarea 
gustului de cet t la copii. Prețul 50 bani 
(4- 56 b. p.)

Bocete adecă Cântări la morțl, adu
nate de I. Pop-Releqanul. Prețul 80 bani1 
(+ 10 b. p.)

Nu mă uita! Colecțiune de versuri 
pentru oeasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neoruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ b b. p.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
culese și ordinate de Ioan Pop-R-teganul. 
Ediț. III. Prețul redus 60 bani (-|- 10 b. p.)

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A. Prețul 50 bani (-}- 5 b. p.)

Doi prinși în cursă, comediă 'ntr’un 
act de A. Kellner looalisată de I. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-j- 3 b. porto).

Dl. loaif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 b. plus 10 b. porto.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne“ de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Bunătăresa națională,'1 care de 
bucate a bucătăriei române, franceso, ger
mane și ungare. Felul bucatelor sunt în
șirate tote în ordine alfabetice după numele 
lor. Limbagiul e ușor. Costă numai cor. 
1'60 (plus 40 bani porto.)

Scrieri școlare.

Recompensele și pedepsele în școla 
poporală, studiu pedagogic de d. Bariu, cu 
un adaus, 64 pag. format mare, prețul 60 
bani, să pote procura dela Tipografia A. 
Mureșianu, precum și dela autor și n di 
librarii.

Cântul în șc6la poporală de luliu 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
oântărl. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual cateclietic pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catechetl, 
învățători și părinți, prelucrat de Ras’lm 
Roțiu, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

Gramatica limbei române, pen
tru șodlele inferibre, prelucrată după siste. 
mul fonetismului modern, de loan Papiu- 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescău său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cat. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gh-rlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă cor. 1.60 (ou posti cor. 1.80).

„Carte de cântece pentru tinerimea 
școlară adunate și aranjate de Ioan Darii,'1. 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
șuri școlastiee și eroice, elegii, imnuri, 
cântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumose și de cei mai vestiți po
eți ai noștri. Costă 50 b. (plus 10 b. p.)

Legea de pensiune pentru învăță
torii pop. din Ungaria. Prețul 44 bani 
(-|- 5 b. porto.)

Oral general pentru școla română 
cu 6 clase și cu un singur învățător de 
Georgia Magyar. Prețul 80 b. (-|- 10 b. p.)

îndreptar teoretic și practic pentru 
învățământul intuitiv în folosul elevilor pre- 
parandiall, a învățătorilor și a altor omeni 
de șoolă de V. Gr. Borgovan prof, de peda
gogie. Edițiunea III. Prețul 2 cor. 40 bani 
(+ 10 b. p.)

Scriptologia. său modul de a nvăța 
oetitul scriind. Indreptariu pentru învăță
turi la tractarea Abecedarului de Basilin 
tetri prof, preparandtal pens. Prețul cor. 2. 
(+ 10 b. p.)

Curs practic de limba maghiară pentru 
școlele popor, rom. întocmit pe bass nou
lui plan miri’sterial de învăț, de loan Bariu 
cu concursul mai multor bărb-țl de șcblă. 
Partea I. pentru anul I-ot și al Il-lea de 
scblă. Prețul 32 bani (-(- 10 b. p.)

Aritmetică pentru șcdlele poporale de 
F. E. Lurtz. Tradusă de un învățător după 
a 9 ediție germână. Anul I și II. de șco ă. 
Numerii 1 10, 10—20 și 20—100. Prețul
40 b. plus 5 b. porto.

Geografia Ungariei și elemente din 
geografia generală pentru școlele poporale 
de Dr. Nicolau Pop, conrector, profesor și 
asesor consistorial, revâcjută și îndreptată 
mai a es cu privire la date statistice de 
Nicolau Pilț a, profesor la gim. rom. gr. 
or. din Brașov. Edițiunea a șăptea (cu 
charta Ungariei) Prețul 50 b. plus 10 b porto.

Calendarul septemânei.
MARTIE. (1902) are 28 tjile. GERMENAR.

Qilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

10 S. m. Condrat
11 C. p. Sofroniu.
12 C. p. Teofan Ev
13 C. păr. Nicefor
14 Benedic șiAlex.
15 Sf. mrt. Agapiu
16 Sf. m. Sav. Papa

23 Florii Victor.
24 Archir. Gavr.
25 f Bunavestire
26 Emauuil
27 Hubert
28 Malchus pat.
29 Eustachius

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 22 Martie 1902.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii
1

1 H. L. Grâul cel mai frumos u1
80

Grâu mijlociu . . . 14 70
fi Grâu mai slab . . . 13 60

Grâu amestecat 11 —
Săcară frumosă. . 9 —
Săcară mijlocia. . 8 50
Orz frumos .... 6 90

n Orz mijlociu. . . . 6 80
Ovăs frumos. . . . 6 —

71 Ovăs mijlociu . . . 5 7u
Cucuruz ................... 8 —

71 Mălaiu (meiti) . . . 7 90
Mazăre................................ 22 —
Linte ........................ 18

71 Fasole........................ 9 60
Sămânță de in . . . 22 —

71 Sămânță de cânepă . 8 20
n Cartofi........................ 2 —
71 Măzăriche. . . . . — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
n Carne de porc . . . 1 04
7) Carne de berbece . . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
n Său de vită topit . . 72 —

Bursa de Bucuresci

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. }} 18.40 71 18.44
Napoleond’orl. 71 19.- 71 19.10
Galbeni 77 11.30 77 11.40
Ruble RusescI 77 126.— 71 127.—
Mărci germane 71 58.50 71 —.—
Lire turcescl 10.72 71 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/, , 100.- n 101.-

Bursa de mărturi din Budapesta.
din 20 Mart. 1902

Cuali-
S e m i n î e tatea Prețul per

per 
Ilect. 100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9,50 9.65
Grâu dela Tisa .... 80 9.45 9-55
Grâu de Pesta 80 9.15 9.55
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Gi âu de Bâcska .... 80 .-H
Grâu unguresc de nord . bO .— .—
Grâu romanesc .... 80 .— .—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Proțul per

ori noue per 
Hect. 10C chilograme

dela pănă la
Săcara . . . <0--72 7.60 7.85
Orz . . nutreț. . 60-■62 7.50 7.60
Orz. . . , de rachiu 62--64 M5 6.25
Orz . . . de bere . 64- -66 5.75 6.-
Ov6s . . .
Cucuruz . bănățeu . 75 —■
Cucuruz . alt soiu . 78 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

» 71
4.50 5.90

Producte div. Soiu I C u râul

dela pănă
Săm. de trifoi Ci Luțernă ungur. 0 45.— 53.-

„ transilvană u 42.— 46.—
n „ bănățenă d 47.— 49.—
71 „ roșiă fa — .— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0 H —,— —.—
Ulei de in . Md ri —.
Unsdre de porc dela. Pesta 0 55.75 56.25

» 11 dela țeră . • . 0 —.—
Slănină . . . sventată . tJ 46— 47.—
Prune .... din Bosnia • • 0

77
Lictar .... Slavon și Serbia 0 ri _ ,_ __e.__

din Serbia în s. B 17.50 17.75
Nuci . . . • slavon nou 0

Pl —.—
Gogjșl. . . • serbesc H

71 din Ungaria . —.— —.—
Miere . ... ungurescl. 0 —.— —

serbesc! . B 
Pi —.— —. —

Ceră . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —e— —* —

Tergul de rîmătorl din Steinbrach.
Starea rî mă tori lor a fost la 17

Martie n. de 32,740 capete, la 18 Martie
au intrat 570 capete și au eșit 554 capete,
rămânând la 19 Martie n. un număr de
32,756 capete.

Se notâză marfa ungurescă : veche 
grea dela 100.— 102 fii. tînără g r e a dela 
106-107 fii., de mijloc dela 102-104 fii. 
u ș d r ă dela 100—102 fii. — Serbescă: g r e a 
102—104 fii., de mijloc 98— 100fii., ușor ă 
96—98 fii. kilogramul.

din 19 Mart 1902.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... 5% Apr.-Oci 98.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5 n lan.-Iul. 97 —
„ „ din 1898 . . . 5„ » 7? 97.—

„ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr,-Oct. 84.—
„ „ Impr. de 321/, mii. 4„ Ian.-Inl, 85.—
„ „ Impr. de 50 mii. . 4» n ji 85.7,
„ „ impr. de 214 m. 1890 4 „ 71 11 85-7,
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ J1 71
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4„ 86.—
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 11 H 86.—

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 » Mai-Nov. —f—
„ Casei Pensiunilor fr. .300 10 77 7)

—o—
„ comunei Bucuresci 1863 5% lan.-Iul. —
„ „ „ din 1884 6 „ Mai-Nov. —.—
„ „ „ din 1888 0 n Iun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 6 n Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . r>„ lan,-Iul. 95.7,
Scris, fonciare rurale din 1890 4 „ 83.7,

„ „ urbane Bucuresc 71 71 «IJ/r
71 71 71 ' a ^, ‘ • 5 „ 77 77 77.—

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ 
V. N.

11 71

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iiv. 86.— 500 înt>-. v. -J-.—
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2265
Daca-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 266.—
Naționala de asig. uit, div. lei 43 200 » 11 180.—
Soc. bazalt ai’tif. uit. div. lei 30 250 430.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 H 77 4 0 —
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 100 —.—
„Patria1* Soc. de asig. uit. 4 lei 100 7) 7)
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 77 71 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 77 77 —-
„Bistrița1' soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 » 71
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 71 »

—.—
20 franci aur............................... —

» 77 —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 » 77

Seompturi:

Banca nat. a Rom.i 6% Paris .... 3%
Avansuri pe efcctet 7 .. P tersburg . . 5—
Banca agricolă 9-10°o Berlin .... 87,
Londra .... 3 Belgia .... 3-
Viena. . . . . . 87, Elveția .... «•/o

Carsui losurilor private
din 20 Mart. 1902.

camp. Jnde

Basilica.................................... 19 40 20.40
Credit .................................... 44L — 44 b.—
Clary 40 fi. iu........................... 170.— 173.-
Navig. pe Dunăre.................... — —
Insbruck .............................. 84. - 87.—1
Krakau ............................... 76. - 10 —
Laibach.................................... 71.- 78.—
Buda......................................... —.—
Pa'fiy......................................... 213.— 220.—
Crucea roșie austriacă . . 186.- 192.-

» n unS.....................
n n ltal......................

Rudolf...................................

5 ■? —
31.—
79.—

57.—
32.—
t-2.—

Salm........................................ 235- 242.—
Salzburg.................................... 81.- 84 —
St. Genois .......................... 265 — 270.--
Stanislau ......................... — —
Trientine 47,')/o 100 01 • 425.— 432.—

4°/0 50 .....................
Wuldstein .......

40.— 42.—
60.50 62.—

„ de 10 franci . . . 80— 32 —
Banca h. ung. l°/.> • • • • — —

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

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/u...................119 90
Renta de corone ung. 4% . . . 97 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/o • 120 25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%« 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii...................  205.—
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 166.—
Renta de argint austr....................... 101.65
Renta de hârtie austr......................... 101.35
Renta de aur austr............................ 120.85
Losurî din 1860................................... 153.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.28
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 710.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 695.25
NapoleondorI......................................19.11
Mărci imperiale germane . . . 117.3272
London vista.................................. 240.05
Paris vista.......................................... 95.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.25
Note italiene..................................... 93.45
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PUBIICĂȚII»!
Prin resolutiunile judecătoriei 

cercuale reg. din loc dtto 24 Feb
ruarie și 12 Martie a. c. s’a pus sub 
secvestru cauțiunea depusă la acest 
oficiu de Isidor Glaser proprietariul 
biroului de informațiune mijlocire de 
service și de plasare pentru servitori.

Deore-ce susnumitul IsidorGlaser 
pela începutul lunei lui Iunie 1901 
a dispărut din Brașor fără se i se 
mai dea de urmă, de aceoa să pro- 
v6că toți cei interesați pentru vre-o 
despăgubire sau cu vre o pretensiune 
față de respectivul, din afacerile sus 
indicate se și înainteze reclamațiuuile 
lor în acesta privință la acest oficiu pâ
nă la 29 Martiejcu atât mai vertos, căci 
la din conrră cauțiunea depusă de Isi
dor Glaser la acest oficiu să va preda 
esecutătoriului.

Brașov 18 Martie 1902.
Magistratul orășenesc.

Fluidul Kwizda.

M

Kwizda fluid 
pentru soldin
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată. de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recr°are du
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2. l/2 sticlă cor. 1.20.
-- Veritabil se capetă în tâte farmaciile. —

Deposit principal la

0
$
$

0

IFraMK «lob. H.Wizda
k. u. k Oest.-ung. kon. Rumân, u. fiirstl. Bulg. Hoflif. 

Kreis-Apotheke K0RNEUBURG, bei Wjen.

DEPOSIT
de articole 

igienice.

Deschidere de fabrică!
Am onbre a aduce la cuuoscința On. public, că 

FABRICA DE MAȘINI, 
care opt ani am avut’o în Kezdi-Vâsârhely, acum în mod 
siderabil lărgită, am stramutat’o

HF în Brașov Strada gărei nr. 54
(în partea Villei Stenner) lângă vamă.

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

Mh rog de sprijinul On. public

4-10 (452)

con-

de

cu totă stima

Szombat Samu.

0 O o 
? 
o o © o 
0
O o o o o Q 0

0 * T *g*s -O 0

î Băile calde | 

| 1 a B a i a „FI o r a" |
| se vor deschide în 23 Martie st. $ 
I nou Cabinele încâlcite. Prețul <8 

unei 9»&i calde 30 cr. w
loan I Perșinariu. 3

1 DEPOSIT

fle mărfuri tie gumi
din Paris.

J.EEIT Specialist, VIE1TA
I., SS r a ii d s t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

| 2=3

0 casă de vendare.
în Brașovul-vecbiu, Strada la

terală nr. 42, cu 2 odăi, 1 bucătărie, 
grajd, șura tot de peatră, o curte de 
152 stângeni □, grădină de 488 
stângeni □. Se vinde din mână li
beră. Informații se pot lua dela pro- 
prietarea casei
2-B.(4oc>) Veduva Reveica Moldovan.

Se caută un maestru pantofar dibaciu 
și cu praxă distinsă pentru o pră

vălie mare de încălțăminte, spre a 
confecționa comandele după măsură.

Condițiuni favorabile; informa- 
țiuni la Redacțiunea acestei foi.

t—4.

0 casă ie vânzare.
în Brasovul-vechiu Strada late

rală în COlț, potrivită pentru cri-ce 
întreprindere comercială.

Amatori se se adresele la Du- 
md/U Jugănar. strada Bisericei româ
no nr. 21. 2—2.(458)

Discret, â K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

Inscripțiuiieii <le mai sus într’ailever o merită 

Picăturile rusescf 
ce se prepar^ză în farmacia

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

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

In timpul cel mai scurt dispar 'durerile 
amintite; lucră într’un mod bincfăcetoriQ con
tra sgărciurilor, venturilor colică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
in lipsă estremă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea.

E*rețul 1 coi*. OO U»ani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

camentul se e^pedeză francat.
„Picăturile rusesci1' veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

0 lui VASILIE MIJIN în Melencze, 
4—2U.(42h) (comitatul Torontal).

Numai marfă jprnsjpetăi garantată solidă și elegantă.

Pră^ăBee nouă!

£
X
X

%

X 
X 
X

ATELIER DANTI8TIC 
Succesorul lui L. Goldschmidt, 

Strada Michael Weiss Nr. 6
Etagiul I, 

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

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

aur, dinți singuratici etc.

Dinți fără plăci pe ceriul gurii.
—== îndrepteză diixții crescuți strîmlo. —— 

gtsr" Dinți singuratici dela 3 cor. în sus. *5x3 
Dantură completă „ 60 ,, „ „

La cerere se dă pentru ori și ce lucru garanție de 3 ani.

X s.
Prenumărați uni Ic la. Gazeta Transilvaniei șe pottt facișireîno 

ori și când -lela 1-ma și 15 a fiâ-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deoaebi, când voiosc 

ca espedaren se h-ae tacă după stilul nou.
Domnii. ct se abonexâ din nou se binevoiască a scrie adresa 

ămiirit și șf arate și posta ultim'a. ÂtoimStFM. .,8aZ._ TrariS*.

Deorc-ce am prin it quantități forte 
mari de încălțămirte pentru dame, bărbați 
și copiii în fasbnele 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 wsnde iote mărfu
rile cu prețuri iefti

ne de mirare I

&

i pa-.
Pentru Bărbați:

ghe e snnple de vacs, ga- 
jantas solid .

cu beseț ci»1 vies ga
rantat solid . . .

bocanci de vies solid
galoșate cu lac solide 4.30 
bocm.'Cf de iuf’t. gaib. 4.60

Brii, dela 9j cr. in sus. Ghete

»

n 
de

2.60

2.90
3.80

1
1
1
1
1
1

Pentru Dame:
păr. ghete pa ent cu zug, solide 2.60

n
n
n

de mânuțe 
de piele g 

gems cu nas', uri
pentru copii aela 60 cr. în sus.

n
Gems

n

nasturi
n

șirete . 
i cu iac . 
galbmă de

. 3.50
. 4.20
. 3.80
. 4.—

n

Pantofi
ConuuMle la enesurw se eî'eetweseă promt și cm mare acurateța.

Principiul meu este, ieftin, bun și vîndare multa.

mici

I. D. AVRIGEANU

4.20

3-10
X W

DEPOSIT și COWFECȚIUHE de ÎNCĂLȚĂMINTE, 
aSritșov, Strndn l^orțil nr. 34, In trei stele. *%

DISTILLERIE FRANCAISE. PR0M0NT0R.

a

CumperatoH de motors 
înainte de a cumpăra, să se 
convingă care este fabricatul 

._== cel mai 5un. =ș—

S3ai20535B3

Fabrica de motore 
din Drazda, SOC. pe BCțil. 

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

Benzin pentru mori. iWasiiti perfecte, simple, trainice, sigure și spese puține la 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitore referențe. despre ma.șinele liferate.

l&epresentanta generală si «lețpesit de mostre Ia 

IGNAZ GELLERT & G-o Budapest WB. Th^re^ienrinș; 42, (lângă gara de Vest).

—= La esposiții _i examinări de concurență —.... .

distinsă cu prețurile prime. 3-13,1-18,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


