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Judecătorii și poporul.
(«) Săptămâna trecută camera 

advocaților din Timișora a ținut adu
narea sa generală, cu care ocasiune 
8’au desbătut mai multe cestiuni, 
ce intereseză mai de-aprdpe rapor
turile dintre advocat! și judecători, 
cari numai bune nu sunt.

Pe noi însă nu ne intereseză 
așa de mult raporturile dintre jude
cător! și advocat!, cât ne interesâză 
raporturile dintre judecători și popor.

Ei bine, și cestiunea acesta a 
fost adusă la ordinea cailei tot de 
adunarea aceea a camerei advoca- 
fiale din Timișora.

S’a aflat un advocat român din 
Lugoșifi, caro fiind de fată la acea 
adunare și-a adus aminte de poporul, 
din care face parte și șl-a esprimat 
dorinfa, ca se fie băgate în semă 
durerile și necazurile lui.

Din soirile, ce le avem la în
demână, nu suntem luminat!, decă 
dorința esprimată de advocatul ro
mân a fost seu nu aprobată de nu
mita cameră și dâcă propunerea, 
ce a făcut-o a fost primită în forma, 
în care s’a făcut, ori nu. Căci pe 
majoritatea membrilor acelei camere 
de sigur mai mult îi intereseză pur
tarea judecătorilor fată cu dânșii, 
adecă față cu advocații și se plâng 
că acea purtare nu este tocmai din 
cele mai politicose, der durerile po
porului puțin îi neliniștesc.

De ce era anume vorba ? Ce 
propunere a făcut advocatul român?

Se scie, că în părțile locuite de 
aemaghiar! judecătorii în cea mai 
mare parte nu sunt cunoscător! de 
limba poporului.

Advocatul român a adresat ca
merei rugarea, ca să se aducă lacu- 
noscința ministrului de justiție acestă 
anomalie și să se ceră ca în ținu
turile locuite de naționalități se fie 
aplicați numai judecători de aceia, 
car! pricep bine limba acelor națio
nalități.

Etă o cestiune, care privesce 
de-aprope pe ori-ce om bine simți
tor și de care este datoria nostră 

să ne ocupăm nu numai odată, ci 
de mai multe ori, trebue se o adu
cem pe tapet necontenit, pănă o 
vom vede resolvată spre mulțumirea 
poporului nostru.

In or!-ce stat civilisat părerea 
generală este, că funcționarii, fie în 
justiție, fie în administrație, fie în 
sfârșit în cri-ce ramură a mașinăriei 
statului, sunt puși pentru a servi po
porul și nu poporal pentru a-i servi 
pe dânșii.

Dâcă este așa, atunci prima și 
cea mai importantă datorie a func
ționarului este se se pdtă înțelege 
cu poporul, peste care e pus se ju
dece în afaceri civile și criminale.

Trebue să ne gândim, că un ju
decător de pildă, este chemat a 
aduce' sentință asupra onorei, averei, 
libertății și chiar a vieții unui ce
tățean.

întrebăm acum, cum își va pute 
el forma o convingere justă despre 
starea lucrului, dâcă nu e capabil 
să-i înțelegă pe cei cu pricina și tre
bue se alerge la tălmăcirea unui al 
treilea, pentru-ca se potă căpăta cât 
de puțină cunoscință în afacerea, 
peste care e chemat a-se pronunța.

Ei bine, la noi situația este din 
cele mai triste în privința acesta.

Cine nu scie, că în ținuturile 
locuite esclusiv numai de Români, 
se numesc în funcțiunea de judecă
tor! omeni, cari nu pricep de loc 
limba românescă, ori decă o pricep 
puțin, apoi o vorbesc așa de pocit, 
încât se fac de rîs?

Cine nu scie, câte miserii și ne
ajunsuri resultă din asemenea stări 
anormale pentru bietul popor român ?

Este din cale afară nedrept lu
crul acesta și n’avem cuvinte destul 
de aspre pentru a-1 țintui după vred
nicia sa.

Dăr ceea-ce în totă lumea civi- 
lisată este considerat ca nedreptate, 
la noi trece ca unul dintre cele mai 
naturale lucruri.

De unde și pănă unde să ceră 
Românii, ca judecătorii se scie ro- 
mânesce? — își 4* c șoviniștii dela 
cârmuire. Atunci ar trebui să între 

ținem noi școli de stat, unde limba 
de propunere se fie românâscă, or! 
cel puțin se introducem limba ro
mânescă ca studiu obligător la tote 
girtiuasiile de stat de pe teritorul 
locuit de Români. La asta de geba 
să așteptă Românii, când noi ne 
sforțăm tocmai din contră a intro
duce limba maghiară chiar și în 
școlile lor confesionale românesc!.

Ast-fel am ajuns acolo, că în- 
tr’o țeră unde locuiesc miliâne de 
Români, Românul este silit a-se în
țelege cu judecătorul său,—pe care 
el îl plătesce — prin tălmaciu.

Acâsta nu mai pâte merge așa!

Revista politică.
Septămâna acesta nu s’a petre

cut nimic de semă în politica internă. 
Dieta ungară a luat vacanță de Pasc!, 
după care întrunindu-se din nou va 
continua desbaterea budgetului. Des- 
baterea îndelungându se pre tare, 
ministru-președinte Szell are de gând 
să mai ceră o indemnitate de o 
lună, nefiindu-i de ajuns terminul 
primului pătrar de an pentru a re- 
solva budgetul.

Ungurii și cjiaristica lor au fost 
mult preocupați de mărtea lui Colo- 
man Tisza întâmplată Dumineca tre
cută. L’au plâns și l’au jelit cu deo
sebire cei din tabăra așa <4ișil °r li
berali, căci Tisza a fost pe vremuri 
întemeietorul „liberalismului" ungu
resc și al partidului ac|i la putere, 
precum el a fost și tatăl și creato
rul șovinismului turbat și al politi
cei nenorocite, care a învrăjbit nu 
numai pe Maghiari cu naționalită
țile, ci și pe Unguri înși-șl. Ademo- 
ralisat și a împărechiat chiar pe ai 
săi, a prigonit și neîndreptățit po- 
pârele nemaghiare și ’n tot cursul 
celor 15 ani cât a stat la conduce
rea trebilor statului, n’a făcut alta, 
decât să lucreze cu îndărătnicie în 
paguba adevăratelor interese ale 
țării. Miercurea trecută omul acesta, 
odinioră atât de puternic, și-a făcut 

ultimul drum pământesc spre Geszt, 
în Biharia, unde a fost înmormân
tat în mausoleul familiei Tiszaiștilor.

*
Iarăși s’au început întâlnirile de 

diplomaft, — pe semne lucrurile în si
tuația politică generală nu stau toc- 
mei așa de strălucit, cum se pre
tinde. Vorbim de întâlnirea cancela
rului german Bulow cu ministrul ita
lian de esterne Prinetti și cu minis- 
stru-președinte italian Zanardelli. Ter
minul tratatului triplei alianțe apro- 
piindu-se de sfîrșit, se fac pregătiri 
pentru înoirea alianței. Fiind-că opi
nia publică din Italia a început în 
timpul din urmă se nu se prea 
încăldâscă de idea înjugării Italiei 
pe un nou termin în tripla alianță, 
e un interes de primă necesitate, ca 
nedumeririle Italienilor să fie resfi
rate și guvern și popor să fie din 
nou câștigați pentru alipirea lor la 
politica alianței. înstrăinarea Italie
nilor față de alianța cu Germania 
și Austro-Ungaria dateză mai ales 
dela încetarea resboiului vamal între 
Francia și Italia și dela apropierea 
acestor două țări prin înțelegerea din
tre ele cu privire la Tripolis. La 
asta a contribuit și faptul, că Ger
mania pregătise un nou tarif vamal 
prin care, decă se va face într’ade- 
văr, interesele economice ale Italiei 
ar fi isbite și păgubite în mare mă
sură. Tote acestea au făcut, ca Ger
mania să se pună pe gânduri și să 
încerce tot posibilul de a asigura pe 
Italia, că ea nu tinde a-o păgubi pe 
cale economică și că are cele mai 
bune porniri față de amica și aliata 
ei. In scopul acesta a călătorit can
celarul Bulow la Veneția, ca să se 
întâlnescă cu ministru de esterne 
italian Prinetti și, de sigur, să se 
sfătuescă împreună asupra măsurilor 
de luat, pentru-ca raporturile de alian
ță dintre cele trei ma! puteri europene 
să nu fie sguduite și alianța să se 
reînoescă. Etă de ce întâlnirea aces
tor doi bărbați de stat este în ac
tualele împrejurări de o însemnătate 
politică generală.

FOILETONUL „GAZETEI TRANSILVNIEI."
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Vis și Adever.
Bătrân, albit cu totul de-a vremilor ninsori 
Ședeam pe-o stâncă ’naltă visând cu fruntea ’n nori 
Și mă gândiam cu jale la vremea ce s’a dus...

In prâjma mea-i tăcere de mârte... și de-odată 
Aud sburând prin aer cântare fermecată 
Șl-un stol ușor de ângeri mă iau cu ei în sus...

Din sbor aud un vuet, un vuet lung...; tresar, 
Greoi ’m! ’ntorc privirea spre-al lumei trist hotar 
Și sufletu’m! tresaltă din legănul d’eres...
Mă uit în jos; o vale adâncă și pustie
Din care vieța cercă spre lumea mea să vie..., 
Der totu-i întuneric și murmur ne’nțeles.

—„Cubine mergeți ângeri, al vostru-i ceru ’ntreg! 
Al meu e dor pământul...; mă ’ntorc să-l înțeleg..;" 
...Sunt cântece de legăn și plânsete pustii 
Strigări de veselie și răgnet de peire, 
Blesteme ’nfricoșate, urări de fericire..., 
Prin lacrime amare cântări de bucurii.

„’Nainte!"..., tot răsună adânc ca dintr’un iad, 
„’Nainte, tot ’nainte, lăsați pe cei ce cad!" 
— Urale de sălbatici în ceruri s’au isbit... 
„Ce-i astăcți nu ne pasă, ne dore ce-o fi mâne!" 
—Și-un glas slăbit, sălbatic, abiarăgnesce: „pane/" 
Și urletul se ’ngropă prin golul infinit.

„Opriți, opriți o clipă să vin și eu cu voi, 
Im! place disperarea și rînjet de nevoi, 
Im! place lupta vostră cu sgomotu-i aprins!... 
’Nainte der, și noptea svîrliți-v’o din minte, 
Spre răsărit de sore să mergem tot ’nainte 
Și să v’arăt lumina ce-o credeți, că s’a stins!"...

De-odată mii de glasuri, ce’n ceruri se isbesc
Salută dorii cJUei c’un cântec vitejesc....;
In urmă tunet, vaer, bubuituri de tun...
Din temelii pământul de spaimă acum tresare, 
E roșie de sânge încremenită zare,
Văzduhul se frământă ca un gigant nebun.

Par’ c’ar fi dat drum liber o mână de colos
La mările ’nvrăjbite... și-acuma furios
Se varsă mii de valuri să’nghiță acest pământ; 
Sunt strigătele forței cuprinsă ’n nebunie,

E un delir al vieții scăpată din robie, 
E-avântul libertății, ajuns la țelul sfânt!!

„Despote, fă-țl o cruce de-ai învățat vr’odat’ 
Să’nalți la cer privirea..., căci cesul ți-a sunat! 
Trufia ta de alt’ dată e pulbere și fum...
Chiar ceru ’și trage vălul de nori să nu te vadă 
Și sclavii, umiliți!, adi falnici vin grămadă
Și jugul ce ’1 purtară ți-1 svîrle ’n ochi acum!"

♦ f

♦ *

S’a ’nseninat văzduhul și norii de pe cer 
Privesc fricoși din zare ca umbrele... și pier.
— E-o liniște de-o clipă. ., o radă ’n asfințit... 
Din înălțimi albastre spre glota ce murmură 
Se uită ’n nepăsare fantoma vremii sură
Cu zîmbetul ei rece .., un vis încremenit.

Și în curând mulțimea gonită ca de iad 
Porni-va înainte, rîdănd de cei ce cad...
Uralele s’or sparge în cerul aiurit...
— „Ce-i astădinu ne pasă..., ne dore ce-o fi mâne !“ 
Și-un glas slăbit, sălbatic, urla-va ârășl „pâne!" 
Și urletul s’o stinge prin golul infinit.

Z. Bârsan.
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întâlnirea lui Billow cu Prinetti 
s’a întâmplat alaltă erî și, după 
cum anunță telegramele din Roma, 
ea a fost forte cordială. Scirea, că 
cu ocasia acesta se va reînoi trac
tatul de alianță este neadeverată, e 
sigur însă, că Btilow și Prinetti vor 
lua decisiunT asupra, unor anumite 
cestiuni politice și economice.

*
In timpul din urmă au început 

se sosescă erășî soiri neliniștitore 
din Balcani. Mai ales în Macedonia și 
Albania situația e gravă. Guvernul 
turcesc a adresat puterilor o notă, 
în care acusă guvernul bulgar, că 
favoriseză trecerea bandelor de in
surgenți din Bulgaria în Macedonia, 
prin ceea-ce liniștea în acbsta pro
vincie este adenc turburată. Guver
nul din Sofia a răspuns la nota gu
vernului turcesc, protestând contra 
ei cătră puteri și declarând de ne
întemeiate imputările, ce Turcia i-le 
face Bulgariei. El dă tot-odată asi
gurări, că nu va protegia nici o tre
cere seu mișcare cu ținta de a aduce 
vre-o atingere bunelor relațiunT ale 
Bulgariei și păcei în Balcani. In 
același timp nota bulgară atrage 
atențiunea puterilor asupra necesi
tății de a-se îmbunătăți situația 
creștinilor din Turcia, situație, care 
constitue un pericol pentru pacea 
Peninsulei balcanice.

Un ledactor al cfiarului vienes 
„Neue Freie Presse“ a convorbit fi
lele trecute cu un politician bulgar, 
care i-a spus, că Sarafoff se află ac
tualmente în Macedonia în scop de 
a provoca pe creștini contra Turciei. 
El a mai cjis. că Austria și Rusia 
n’au acum de gând se impună re
forme, prin urmare turburările nu 
vor putâ fi înlăturate.

„AUgemeine Corespondenți află, 
că ministrul de esterne austro un
gar, contele Goluchowslâ, a conferit în
delung cu ambasadorul turc din Viena 
în privința situației din Macedonia, 
care se consideră de gravă și pute
rile o urmăresc cu mare băgare de 
semă.

De-o septemână și mai bine se 
vorbesce cu stăruință despre tratări 
de pace in Africa-de-Sud. Membrii gu
vernului trausvaalian s’au dus la 
Pretoria, spre a ave o convorbire cu 
lord Kitchener, generalissimul arma
tei englese. întâlnirea acesta, precum 
se afirmă din tote părțile, s’a făcut 
cu scopul de a-se discuta posibili
tatea unor tratări de pace. Din Pre
toria misiunea bură s’a dus în 

Oranje, ca să se sfătuescă cu con
ducătorii buri de acolo. Unul din ei, 
legat la ochi, a fost condus peste 
liniile englese, ca să se întâlnăscă 
și să vorbăscă în Kroonstad cu Steyn, 
președintele republicei Oranje.

O telegramă din Bruxella a- 
nunță, că ideia tratărilor de pace 
emaneză dela însu-țl regele Angliei, 
care nu vre ca serbările încoronării 
lui să fie turburate prin sgomotul 
răsboiului. Regele Eduard a trimis 
în Africa-de Sud pe lordul Wolseley, 
ca în numele lui să participe la 
tratări.

Burii pretind necondiționat res
pectarea independenței republicilor, 
fapt, care va îngreuna nespus de 
mult tratările. Pe basa acesta An
glia mai greu va tracta cu ei des
pre pace. Chiar Kruger — spune o 
telegramă din Bruxella — e de pă
rere, că misiunea de pace a lui 
Schalk-Burgher și soți (membrii gu
vernului trausvaalian) nu va ave 
nici un succes, dat fiind, că Burii 
pretind independența

Ce cetesce poporul?
Cestiunea acdsta nu se pote lua dela 

ordinea dilei, 'până ce nu se vor lua mă
suri de societățile nostre culturale și de 
consistore, ca se dea poporului hrana spi
rituală necesară, hrană sănetosă, religiosă 
și națională.

Nu avem în vedere aici așa demult 
pe intecletualii noștri, cari din păcate, în 
preponderenta lor majoritate cetesc diare 
și cărți străine, ci avem în vedere poporul, 
care pe lângă diarele poporale are mare 
lipsă și de cărți bune și instructive.

In foiletonul de adi publicăm un ar
ticol publicat într’o revistă nemțescă îna
inte de asta cu 57 de ani. Articolul vor
besce despre stările din Brașov și spune 
între altele, că la Gott se tipăriau deja 
atunci cărți poporale românesc!, cari erau 
fdrte căutate.

Numărul cărturarilor la Români, ce 
e drept, nici astădi nu e așa de mare, 
după cum ar trebui să fie. Suntem veseli, 
că din o sută de Români sciu carte 20, 
decă vor fi atâția. Der cu cât mai puțini 
vor fi fost înainte de asta cu 57 de ani. 
Și totuși tipograful Gott făcea bună trebă 
cu cărțile sale poporale.

Tipărirea și răspândirea cărților po
porale ă fost pană acuma lăsată mai mult 
tipografilor și editorilor particulari, cari 
din întâmplare la noi au fost animați 
pănă acuma de bune sentimente religiose 
și naționale ; der de unde seim noi, că 
mâne poimâne nu vor veni nisce consorții 
jidovesci, socialiste, cari vor lua asupra 

lor sarcina de-a furnisa pentru Români 
hrana spirituală ?

Pentru-că dânșii vor avă un dublu 
profit: profitul enorm material și profitul 
moral (!) de-a sămăna sămânța cea rea în 
poporul nostru, ca lipsa de credință, cos
mopolitismul, morala lor perversă.

In România am vădut pe acești duș
mani ai bunelor moravuri și ai bunelor 
sentimente la lucru și au produs pănă 
acuma deja mari pustiiri. De aceea recu- 
legendu-se și frații noștri, au început a-se 
îngriji de scrieri poporale sănătdse, cum 
este revista cum este societa-
tatea „Steaua11, care publică cărți bune 
poporale etc.

Nu ar fi bine ore să se ia măsuri 
preventive și la noi, pănă a nu fi pătruns 
dușmanii religiunei în rândurile nostre?

Am cetit nu de mult cu bucurie, că 
din Blașiu s’atrimis un teolog absolvent la 
Viena. unde a studiat arta tipografică și 
întorcendu-se acasă a fost însărcinat cu 
conducerea tipografiei archidiecesane. Forte 
bine, acesta, om cu cultură superioră, îșî 
vascii face datoria la locul unde este pus.

Der atâta încă nu este destul. Ar 
trebui să se instituescă un comitet la fie
care tipografie diecesană, avend însărci
narea de-a edita cărți folositore econo
mice, morale ete., a-le scote în formă plă
cută, modernă, întru cât se pote ilustrată, 
pe cari să le răspândescă apoi cu prețuri 
eftine în popor.

Er în diecesele, unde încă nu se află 
tipografie, să se instituescă numai decât 
tipografii și să se grupeze în jurul lor 
ămeni pricepători și zeloși, cari cu con
deiul în mână să lumineze poporul și să-l 
povățuescă pe calea cea adevărată.

Când nu era tiparul așa de răspân
dit, când cultura nu era așa înaintată, cu
vântul preotului era învățătură suficientă 
pentru popor. Adi poporul îl vede mai rar 
pe preot, der cartea bună scrisă de un 
preot seu mirean animat de sentimente 
religiose, o pdte ave omul totdeuna la 
sine, o pote purta chiar în cureaua seu 
traista sa.

Socialiștii din Ungaria întrețin cu 
sacrificii de deci de mii corone 14 diare 
și au răspândit anul trecut aprope un mi
lion de broșurele propagatdre de scopu
rile lor disolvante. Ei scot deja și un diar 
sârbesc și s’au încercat a înființa unul 
românesc aici în Brașov. Unde vom 
ajunge noi, când vor începe socialiștii 
a-ne împărți învățătura?

De aceea ar fi de dorit, ca aceia, 
cari dispun de mijloce materiale și de in- 
fluință morală și în mânile cărora este 
pusă sortea poporului nostru, să mediteze 
asupra celor de sus și să lucreze.

D-a.

Agitațiunile lui Sarafoff.
Departe de a-se descuragia prin căde

rea sa din fruntea comitetului macedonean, 
Sarafoff — scrie „Oronicau — îșî continuă 
periculosele sale agitațiuni. Face tote sfor
țările pentru a recăpăta terenul pcirdut, 
organiseză bande armate, se pune în dife
rite legături cu diferite centre de agitatori, 
pentru a porni o acțiune comună îu contra 
siguranței statului.

Sarafoff doresce, ca printr’o agitațiune 
continuă să creeze în Macedonia o situa- 
țiune intolerabilă pentru Turcia, care vă fi 
silită să cedeze și se introducă reformele 
cerute de pseudo-dictatorul macedonean.

Dâr înainte de tote Sarafoff vrâ să 
distrugă cu orl-ce preț comitetul macedo
nean, care se află acum sub președința po
etului Mihailowslry. Pentru acâsta nici un 
mijloc nu i-se pare de lăpădat.

Intâiă a înșelat comitetul la predarea 
situațiunei când a căclut dela președință.

A avut grije să ia cu sine tote fon
durile, armele și actele compromițătore 
pentru agitația sa, ast-fel că comitetul ac
tual are să sufere mult din causa atitudi- 
nei necinstite a fostului cap macedonean.

Der nu numai atât. Sarafoff a orga- 
nisat un întreg serviciu de bandiți, care 
să n’aibă alta scop, decât să supraveghieze 
și să urmărâscă pe trimișii, cari vin cu co- 
tisații și daruri pentru vechiul comitet.

Pentru acest scop, Sarafoff are ageuțl 
la fie-care trecătore, la fie-care punct în
semnat la graniță. Aceștia anunțați de 
spionii săi de prin sate, năpustesc asupra 
agenților ce portă bani pentru vechiul co
mitet, ii omoră și-i jefuesc.

Slăbirea ce se observă în activitatea 
vechiului comitet, animat de solide inten- 
țiunl, se datoresce banditismului huiduma- 
cilor lui Sarafoff, care, detronat din comi
tet, caută să-și răsbune.

Vechiul comitet, ca să se opună aces
tei stări de lucruri, a început să organi- 
seze o puternică resisteuță. Agenții ce duc 
bau! pentru comitet nu vor merge decât 
în cete numărdse și bine armate și vor fi 
însoțiți de eclerorl, cari să anunțe apropie
rea pericolului.

S’au semnalat pănă acum dese cioc
niri intre trupele celor două comitete vrăș
mașe și de multe ori bandiții lui Sarafoff 
au fost puși pe fugă.

Guvernul turcesc, de asemenea a luat 
măsuri necesare, întărind granițele și mi
cile garnisone de prin orășele.

*
Acum s’a constatat cu prisosință, că 

bandiții, cari au răpit pe misionara ameri
cană au fost omenii lui Sarafoff. Atât tac
tica, bandiților, cât și presența lui Sarafoff 
în împrejurimile unde s’a făcut răpirea, do
vedesc acesta.

Pentru a nu se da de gol. Sarafoff a 
pus să se răspândâscă scirl prin afiliațil 
săi din Belgrad, Geueva și Pesta, că ar fi 
sosit în diferite misiuni.

*
Una din scorniturile, cari începuseră 

să se acrediteze și prin cari capul bande
lor voia să nu i-se observe presența in 
Macedonia în timpul răpirei, a fost scirea

Brașovul.')
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Pentru streini, cel mai interesant 
oraș german transilvănean este Brașovul, 
căci acest oraș nu numai că este situat la 
frontiera culturei germane, der este și cel 
mai populat și mai variat în ceea-ce pri- 
vesce populația lui, din massele căreia 
ese la iveJă deja pe ici pe colo orienta
lismul. Brașovul este legănul activității 
industriale și comerciale din Transilvania 
și — deși adi numai o copie slabă a pu
terii și bogăției burghezesci de odinidră— 
totuși încă tot mai este cel mai vrednic 
oraș în privința aedsta în tdtă țera. Bra
șovul este capitala țării Bârsei. a comita
tului Brașov, al cărui teritor, la olaltă cu 
munții dela graniță, nu este mai mare, 
decât 32 de mile pătrate, er frumuseța 
posiției lui rivaliseză cu orî-ce oraș din 
lume. „El este, cum spune o cronică veche, 
aședat între munți înaltl, cu aer bun — o 
casă de plăcere lăudată și săuătosă — un 
pompos pritaneu său debușeu pentru co- 
mercianțl“.

In mijlocul munților, rădimat de un 
părete de munte păduros, înalt de 1200 
piciore, asemenea unei flori în mijlocul

*) Articol publicat în revista germană „Illus- 
trite Zeitung11 din Lipsea la anul 1845. 

fraudelor, Brașovul rămâne ascuns dinain
tea ochilor, pănă ce călătorul sosesce în 
nemijlocita apropiere și este surprins la 
fie-care cotitură de nouă frumuseți. Cea 
mai frumosă vedere ni-se oferă de pe li
vada poștei, de unde orașul ni-se presentă 
în jumătate perspectiva de pasăre și de 
unde vederea rămâne deschisă pănă departe 
în Trei-scanne, er biserica negră și ruina 
turnului alb precum și castelul zidit în se
colul 15 său 16 și Tâmpa, în vârful căreia 
a fost odinidră castelul Brașoviei, alcătuesc 
o împrejmuire din cele mai frumose.

Situația geografică a orașului este la 
aceeași lățime cu orașul Lyon și Veneția. 
Insă ce deosebire între clima de sud a 
ceestor două orașe și între aceea a Brașo
vului, unde adesea ori se întâmplă, că 
ninge în munți chiar și în luna Iunie.

Brașovul este un oraș vechio., după 
cum dovedesc și zidurile sale duble, din 
cari cel mai vechifi. derivă încă dela anul 
1359, apoi cele 32 turnuri ale sale, îu cea 
mai mare parte astădi ruinate și rase, por
țile bătrâne și cele șepte bastione de formă 
atât de curiosă.

Originea acestui oraș, ca și a multor 
alte orașe din Transilvania se perd în în- 
tunerecul tradițiunilor și a cronicarilor, 
cari nu merită deplina nostră încredere. 

Odinidră purta numele de Brașovia și pen
tru prima oră la anul 1355 este numit în- 
tr’un document cu numele de Corona, de 
unde de sigur se derivă și numele german 
de „Kronstadt“. Mulțl și-au dat silința să 
esplice causa acestei numi I. Cea mai de
plasată este aceea, care aduce în legătură 
numirea cu o coronă de aur, care ar fi 
fost găsită cu ocasiuuea săpăturilor făcute 
la întemeiarea orașului, coronă concrescută 
cu rădăcinile unui arbore. Acestă coronă 
cu rădăcini s’a furișat și în emblema ora
șului, pe când emblema mai veche a ora
șului portă o coronă simplă, deschisă.

Zidirea bisericei s’a început la 1385 
și a durat 40 de ani. Ea este în stil nou 
gotic. Biserica este de 42 st. de lungă, 13 
de lată și înainte de reformațiune erau 7 
altare în interiorul ei. La 1516 și 1534 aii 
fost cutremure de pământ, cari au făcut 
să crape boltitura, așa că la 1538 au tre
buit să o strice și să facă alta în locul ei. 
La 1689 biserica a fost prada focului, așa 
că boltitura s’a dărîmat din nou; rămânând 
numai zidurile. In acest foc au ars și alte 
lucruri prețiose, covore, cărți și manus
cripte.

Brașovul mai are și alte edificii vechi 
ca „sfatulu, Podul Bătușilor“, o casă pe 
care a zidit’o o dornnă patriotică cu nu

mele Apollonia Hirscher la 1545, și a dă- 
ruit’o cetățenilor pentru ca să-și vândă 
acolo productele lor industriale.

Cetățuia de pe delul străjii a fost 
zidită lă 1533 de cătră cont le Arco. La 
1618 a ars și a fost zidită din nou.

Brașovul este însemnat și în privința 
religiosă și culturala. De aici a pornit re- 
formația luterană prin reformatorul din 
Brașov Dr. Honterus, care întreținea co
respondență personală cu însuși Luther. In 
tipografia lui din Brașov, care era prima 
tipografie în tdtă Transilvania, s’au tipărit 
primele cărți reformatorice, cari apoi s’au 
răspândit in tot Ardâlul printre Sași. Aici 
s’a fabricat pentru prima oră hârtia în 
Transilvania, er comerciul era atât de 
înfloritor, încât regii ungari s’au vădut 
îndemnați a acorda comercianților cele mai 
largi privilegii.

Intre cele trei suburbii cel mai în
semnat este cel din sus, al Românilor 
(Scheiti). Acesta s’a întemeiat de colonii, 
Bulgari și Români, cari erau ocupați la 
zidirea bisericei celei mari. încetul cu în
cetul s’au înmulțit și, sub scutul magistra
tului orășenesc, s’au îmbogățit prin co- 
merciu. Ei se pot număra adi printre cei 
mai bogațl omeni din Brașov, cari posed 
deja case frumose și [în cetate. La anul
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lansată, că el plâcă Ia președintele Kriiger, 
ca să-i aducă omagiile macedonenilor ca 
unui martir ca și densul.

Se constată însă acum, că Sarafoff 
n’a eșit din Macedonia, de temă să nu fie 
prins de cătră emisarii turci, căci i-s’a pus 
capul la preț de guvernul turcesc. El se 
scie mai sigur în mijlocul bandiților săi.

Nici în Rusia nu pote să fugă, de 
ore-ce deocamdată Rusia nu are nevoie de 
serviciile lui și nu-i convine să se scie, că 
ea patroneză asemenea mișcări.

SOIRILE DUEL
— 16 ,29) Martie.

Visita Regelui României la Majes- 
tat.ea Sa Monarchul nostru. Se anunță 
din Viena, că Regele României plecând 
Spre Abbazia, se va opri și în capitala 
austracă și va face o visită Majestății Sale 
Monarchului nostru. In Viena Regele Ca
rol se va întâlni cu Regina Elisabeta — 
care se reîntdrce dela înmormântarea mu
mei sale, principesa de Wied — și împre
ună .vor pleca la Abbazia

Iubileul episcopului Pavel s’a ser
bat — după-cum ni-se scrie — și în fru- 
mdsa comună Poceiu (Bihor). La 9 ore 
a. m. s’a celebrat liturghie pentru iubi- 
lant prin O. D. Iuliu Sabo. A participat 
mult popor. Cântările le-a esecutat corul 
de sub conducerea învățătorilor Cardoș și 
Mureșan. După liturgie tot poporul s’a 
adunat în spațidsa sală de învățământ, 
unde s’au declamat poesii și s’a cântat 
din partea corului cântări ocasionale. Pe 
urmă d-1 paroch Sabo a enarat poporului 
pe larg meritele iubilarului prelat. Festi
vitatea s’a încheiat cu urarea „Mulți ani 
trăescă 1“

O generdsă dosniiă din Brașov vrând 
să ajutoreze Reuniunea femeilor române 
pentru ajutorarea văduvelor sărace din 
Brașov și Săcele, s’a înscris ca membră 
fundatore sub inițialele: A. M., solvind 
suma de 50 cor. Espriin și pe acestă cale 
cea mai viuă mulțămită a Reuniunii pen
tru nobila faptă, ce ni-s’a dat a înre
gistra. Brașov, 12 Martie v. 1902. Pentru 
comitetul Reuniunii: Balașa Blebea, presi
dents.

Anul 1848 în Bucovina. Ciclul de 
prelegeri la „Junimea", societate română 
în Cernăuți, s’a deschis Duminecă prin pre
legerea d-lui G. Tofan: „Anul 1848 în 
Bucovina cu considerarea meritelor fami
liei Hormuzachi". Prelegerea a constituit, 
dice „Deșt..", o reprivire în trecutul nostru 
național din Bucovina, reasumând pe basa 
isvdrelor cunoscute mișcarea din jurul anu
lui 1848, dela care dateză renascerea nds- 
tră națională. A fost atins programul po
litic formulat de frații Hurmuzachești în 

diarul „Bucovina", activitatea politică a 
lui E. Hormuzachi, ajutat de deputatul M. 
Bodrescu, s’a atins tabloul vieții din casa 
Hormuzachestilor din Cernauca, asilul re- 
fugiaților din Moldova și activitatea știin
țifică și literară a lui Hormuzachi și A. 
Pumnul. Prelegerea a durat peste o jume- 
ate de oră, fiind la sfîrșit viu aplaudată 

de publicul adunat — un număr frumos 
de dame, mai multe persdne distinse și ti
neret mai ales universitar.

Guvernul român și străinii. Gu
vernul român a dat ordine severe să se 
esecute disposițiunea, ca străinii să nu potă 
întră în țâră în grupuri, și acăsta ca mă
sură de siguranță a Statului. Intrarea în 
țeră nu se va admite decât în mod indi
vidual seu în grupuri mici cu autorisație 
prealabilă, conform regulelor stabilite.

Raportul anual al socialiștilor. 
Socialiștii din Ungaria au scos de sub ti
par raportul asupra activității de pe anul 
trecut. Din acest raport vedem, că socia
liștii au pus candidați la alegerile trecute 
în 46 cercuri electorale (se ’nțelege fără 
nici un resultat) și au împărțit cu acestă 
ocasiune 450.000 broșuri. Pentru scopuri 
electorale au colectat 4426 corone. Parti
dul a distribuit gratis în cursul anului 
550.000 broșuri și a vândut pe bani 35.000. 
La alegerile comunale au avut majoritate 
în 6 comune, er în representanța comu
nală au pătruns 47 de candidați de ai lor. 
Socialiștii au la disposiție 14 diare, 10 
ungurești, trei germane și unul sârbesc. 
(Pe timpul alegerilor aveau de gând se 
înființeze și un diar românesc în Brașov 
și s’au adresat unui cunoscut scriitor din 
acest oraș, oferindu-i 400 fi. onorar, decă 
va primi redactarea. Se înțelege au fost 
refusați). încasările partidului au fost anul 
trecut de 42.741 corone, cheltuielile 42.148 
cor. Pentru diare s’au dat 23.000. Pentru 
scopuri de agitații 6434 cor., pentru ale
geri 4202 cor.

In temniță. La pertractarea de Mer
cur!, 19 1. c. dela tribunalul din Clușiu, ți
nută pentru acumularea pedepsei d-lui 
Balteș, responsabil pentru redacția „Tri
bunei", i-s’a dat acestuia pedăpsă de doi 
ani temniță ordinară, calculându-se tim
pul din 25 Septemvrie c. de când a fost 
deținut. Pedepsa în bani a rămas aceeași, 
de 4200 cor. D4 Balteș îndată după per
tractare a fost internat în o celulă cu 
cinci criminali ordinari.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat dela d-1 paroch din 
Stupini Ioan Maximilian, și soția Elena 
20 cor. întru amintirea regretatului lor 
fiiu Laurențiu Maximilian cu ocasia pa
rastasului de 2 ani. Primescă pioșii dona
tori cele mai vii multămite. — Directiu- ’ > 

nea scotelor medii gr. or. române din 
Brașov.

Internate române la Rădăuț și Și
ret. „Deșteptarea" ne spune, că inteligința 
română din Rădăuț și Șiret, precum și din 
jurul ambelor orașe, a decis a organisa 
dela 1 Septemvrie a. c. în ambele orașe 
câte un internat român de băieți, parte 
spre a sări în ajutor băeților sărmani, 
parte spre a-i scuti de gazde rele. In am
bele centre se lucreză la compunerea de 
statute pentru crearea a două societăți cu 
menirea de a susțină internatele. Opera 
mare și folositore a acestor două internate 
nu va întârdia a fi salutată cu cea mai 
vie bucurie de tot sufletul românesc. Urăm 
succes întru realisarea nobilelor între
prinderi.

Nemți din Germania în Ungaria. 
Din Berlin se scrie, că mai mulți membri 
ai societății „AlldeutsclP vor face o călă
torie prin Ardeal și Bănat. Foile unguresc! 
înregistrând știrea acesta, die, că decă 
scopul călătoriei lor ar fi „agitarea", atunci 
bine se se bage de semă și Ungurii se fie 
cu ochii ’n patru. — Se tem și de frundă și 
de ierbă.

l’ecil Rhodes, urzitorul și pricinui
torul răsboiului sud-african, a murit dilele 
trecute în Capstadt. Ultimele lui cuvinte 
au fost: „Am făcut așa de puțin, deși 
multe aveam de isprăvit". Rhodes a lăsat 
sume mari spre scopuri publice și cu ese- 
cutarea testamentului l’a însărcinat pe 
amicul seu Dr. Jameson. Din Amsterdam 
se vestesce, că Kriiger audind de mărtea 
lui Rhodes, a dis: „Domnul a dat, Domnul 
a luat". Osămintele lui Rhodes vor fi în
gropate în muntele Matoppo, locul unde 
în 1896 a tractat despre pace cu șefii se
minției Matabelilor.

O căletorie gratis. Dumineca tre
cută calfa de tâmplar Fr. Hahnel a călă
torit gratis dela Vârșeț la Seghedin. El 
s’a suit înainte de plecarea trenului pe 
acoperișul unui vagon și s’a culcat acolo 
de-alungul acoperișului, așa că nu l’au ob
servat conductorii, nici chiar când s’au 
suit să aprindă lămpile. Vădându-se ne
observat, după o căletorie de câte-va cia- 
suri s’a ridicat și sedând șî-a consumat 
cina (slănină și pâne), apoi ca să-și alunge 
urîtul a încept să fluere. Pasagerii din va
gon — era un vagon de cl. I. — nu pu
teau dormi de flueratul calfei și au pro
testat la conductor. „D-le conductor, aici 
nu ne putem obichni de loc, fiind-că în 
compartimentul vecin cine-va flueră me
reu." — „D-lor, răspunse conductorul, nu 
se pote, în compartimentul vecin este un 
episcop, acela dor’nu va fluera? In cel din 
stânga sunt două ddmne bătrâne, nici ace
lea nu flueră". Nimenuia nu i-a trecut prin 

minte, că flueratul pote se vină de de-asupra, 
pănă într’un târdiu. Căutând atunci con
ductorul pe coperiș, a găsit pe Hahnel. 
— „Ge cauți aici?" — „D-le conductor — 
răspunse Hahnel — sunt băiat sărac, n’am 
muncă, nici bani, de ce să umblu vaga
bondând prin țeră, m’am gândit se mă în
torc acasă așa." — Conductorul ajungând 
la Seghedin l’a dat pe mâna poliției.

Bani falși. Poliția din Galați a ares
tat pe doi mateloț! italieni dela vaporul 
„Siria", la cari s’au găsit 12 bancnote 
false. La interogatorul ce li-s’a luat, ei au 
declarat, că acele bilete le-au primit dela 
nisce Greci din Brăila cărora le-au vân
dut tutun de contrabandă. La unul dintre 
cei arestați, anume Martinelli Fermedillo, 
s’au găsit și patru monede de câte 2 lei, 
tot falșe, primite dela aceiași Greci. Pre
fectura a trimis cașul în cercetarea par
chetului. După cum se pare, esistă o bandă 
de falsificatori cu sediul în Brăila. S’au 
început cercetări în acestă privință.

Numărul Jidanilor pe întreg pămân
tul este de vre-o 11 millăne. Din aceștia 
sunt în Europa 9 milidne, în Asia și Ame
rica câte 900 mii, în Africa 670 mii și în 
Australia 20 mii. In Rusia sunt la 5 mi- 
lione, în Austro-Ungaria;aprdpe2mili6ne, în 
Turcia 350 mii, în România 300 mii, (numai?) 

'Francia 200 mii, Anglia 150 mii, Italia 45 
mii, Holanda și Belgia 10 mii.

Un hoț, care strănută. D-na Florea 
D. Florescu, negustoresă de mărunțișuri 
în calea Griviței (BucurescI) a închis erl sără 
prăvălia și s’a dus să se culce. De abia se 
suise în pat, când aude sub pat un straș
nic strănutat. Speriată de acel sunet, fe
meia a sărit din pat și așa de delicat cum 
era îmbrăcată, a alergat în curte strigând 
ajutor. Au venit vecinii și gardistul postat 
în stradă. Toți au întrat repede în casă și 
au căutat sub pat. Acolo, ghemuit și tre
murând, sta un nenorocit sdrențuros. Scos 
de sub pat, cu forța, visitatorul inoportun 
al d-nei Florea, a declarat că se numesc» 
Anghel Petrescu, are domiciliu în strada 
Ignatiu și pătrunsese în camera de locuit 
unde a fost găsit, cu intenția de a lua 
câte-va obiecte, pentru că e om sărac. I-a 
fost frig sub pat și a strănutat, stricând 
astfel planul lui și liniștea d-nei Florea. 
Acum Anghel Petrescu se încăldesce în 
arestul poliției.

Venitul porturilor române din taxa 
de o jumătate la sută și din aceea de 
cheiagiu, în cursul lunei Februarie 1902, 
a fost de lei 164,831,85. In aceeași lună 
din anul trecut acest venit a fost de lei 
69.144.44. După cum se pote vedă, resultă 
o diferență în plus de lei 95,687,41, în com
parație cu luna corespundetore din anul 
trecut 1901.

1359 și-au clădit aici o biserică de lemn 
ca să potă ține acolo serviciu divin după 
ritul grecesc. O sută de ani mai târdiu s’a 
zidit în locul acestei bisericuțe, prin spri
jinul lui Neagoe Basarab-Vodă o biserică 
d9 piatră și prin zidiri succesive s’a tot 
transformat în diferite timpuri, pănă în 
sfârșit în secolul 18 prin dărnicia împără
tesei rusescl Elisabeta, a fost lărgită și 
împodobită în forma ei de astăcjl. In acest 
suburbiu mai locuiesc Sași și Unguri. Grecii 
și Românii au pe lângă biserica lor cea 
mare din suburbiu și alte biserici mai mici 
pe la f eriferiile suburbiilor și oratorii 
frumose și împodobite în cetate, acestea 
însă fără nici un semn pe dinafară, care 
ar arăta, că acolo ar fi vr’o biserică.

Comerciul este actualmente esclusiv 
dominat de compania grecescă privilegiată 
care îșl are judecătorii săi proprii și de Ro
mânii, cari sunt nescuți și crescuți pentru co- 
merciăși daraverl. Numai aceștia mai mențin 
însemnătatea Brașovului, ca oraș comercial 
după cum o confirmă acâsta agenții fabri- 
celor și caselor comerciale cele mari, cari 
forte des vin la Brașov.

O dovadă nerăsturnabilăpentru acâsta 
se pote căpăta din cartea de adrese, apă
rută pentru prima oră în Brașov la 1845 
și pentru tipărirea căreia d-1 tipograf loan 
Gdtt ș'-a câștigat mari merite.

Cifrele vorbesc o limbă forte elo- 
cuentă și din ele aflăm că actualmente nu 
esistă în Brașov, decât done cțecî și dodA. 
de firma comerciale săsescl, dintre cari însă 
nici jumătate nu sunt Sași indigeni, ci 
Germani și Unguri încetățeniți aici și cari 
afară de aceea nu fac decât un forte mo
dest comerciu de detail de lipscănie și fe- 
rărie.

In același timp însă esistă în Brașov 
109 firme române, aparțiuătore gremiului 
comercial levantin și compania grecescă, 
cu șepte case comerciale, cari s’au făcut 
stăpâni pe întreg comerciul mic și mare 
levantin și pe afacerile de espedițiune pe 

I Dunăre, cari înainte de circulația vapore- 
lor erau întreprinderi forte bănose, va să 
dică tocmai afacerile, cari pe Sași i-au fă
cut odinioră atât de bogațl și tot-odată 
favorițl ai regilor ungari prin faptul, că 
erau mjlocitorii comerciului universal în
tre nord-vestul și Sudostul Europei.

Sașii de aici se pot asemena în pri
vința acesta cu nobilimea deefidută din 
timpurile feudale, ei nu posed decât amin
tirile istorice și mândria, dăr nici un mo
tiv pentru a fi mândri. Industriașul sas se 
lasă esploatat și aservit și este încă forte 
recunoscător, decă negustorul său comisio
narul român îi dă câte un avans în mo

mentul de mare nevoie a conto lucrării, ce 
o va esecuta în viitor.

Cu tote acestea Sasul este prea mân
dru, a-1 recunosce pe Român de egal al 
său, de concetățan și confrate, căci acesta 
nu este în ochii lui, decât un valah, căruia 
nu e dispus de loc a-i acorda o posiție de 
cetățean.»

Aceste disposiții trebuesc schimbate, 
altfel răul va fi și mai mare, — și cu ade
vărată jale privesce conaț'onalul german 
decadența inevitabilă a comerciului și in
dustriei germane și prin urmare și deca
dența națională și politică.

Elementul sîrguitor și puternic român 
ar trebui împretenit cu cel german, spiri
tul de castă trebue parabsat, aroganța ne
fericită trebue suprimată la timp și trebue 
lecuit desastrul, care din păcate a prins 
rădăcini adânci și tote acestea se pot face 
fără prejudițiul spiritului poporal german. 
Der nu trebue să rămână nici un mijloc 
neispitit, nici o ocasiune neîntrebuințată 
pentru a înlătura pe de-o parte sărăcirea 
industriașilor sași și de a promova comer
ciul săsesc, âr pe de altă parte a apropia 
interesele unele de altele prin socialisarea 
pe terenul industrial și comercial, prin 
apropiere umană și prin renunțarea la fu
dulia ridicolă a amintirilor. Acâstă' apro

piere prietenâscă nicăirl nu se pote face 
mai cu succes, decât tocmai în Brașov, fi
ind-că aici clasa negustorilor seu așa nu
mita clasă mijlocie a Românilor este mai 
cultă decât conaționalii lor din ori care 
parte.

Numărul locuitorilor este de 36,000 
suflete, cari se împart în Sași și Germani, 
aprope tot atâția Români, mult mai pu
țini Unguri, și numai câți-va jidovi. 
(AstădI jidovii s’au înmulțit așa de tare, 
încât și-au zidit un grandios Templu în 
centrul orașului, afară de sinagoga habot- 
niciloro.). Țiganii nu sunt tocmai număroșl 
în Brașov, der sunt mult, mai civilisați de 
cât cei din alte părți. Ei au case frumu
șele, fac musică teoretică, ori învață nu
mai din aud și fac călătorii artistice pănă 
pe la Constantinopol; alții sunt ferarl, cis- 
marl și chiar negustori de cai, cari ade
sea ori cumpără cei mai frumoși cai pe 
sema Românilor șj îi plătesc cu galbeni. 
— Fiind mai toți locuitorii aparținători 
clasei, care muncesce, ei fac comerț întins 
mai ales cu principatele vecine, de unde 
o clasă de comerciauțl, cari se ocupă cu 
desfacerea productelo rindustriale din Bra
șov, ca: plosce, lădl, frânghii, curelărie, 
ghete, pălării, năfrăml, etc. —, se numesc 
„Brașoveni". Fabrici suns puține încă și
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In cafeneaua Redutei începând cu 
diua de mâne, dela 7 până la 11 ore sâra 
se dau producțiuni cu fonograful uriaș 
excelsior. Bucăți declamatorice, cântece și 
musică. Bufetul dela „Redută“ se bucură 
de cel mai bun renume.

Aniversarea luptei dela Mortara 
si Novara.

— 25 Martie 1902.
Dumineca trecută s’au împlinit 54 

ani de când s’a câștigat lupta dela Mor
tara și Novara, unde oștirea austriacă, al
cătuită mai ales din Români, s’a purtat 
așa de brav, încât urmașii înrolați în re
gimentul de infanterie, nrul 33, staționat 
în Arad, an de an serbâză acea învin
gere.

Anul acesta, în presâra dilei aniver
sare, musica regimentului a încunjurat ce
tatea, unde e staționat regimentul 33, er 
în dimineța următore s’a celebrat un Te- 
Deum din partea capelanului militar de 
legea catolică.

După slujba bisericescă colonelul Vil
helm Wachsmann a ținut feciorilor o vor
bire în limba nemțâscă, în care a stăruit 
asupra însemnătății dilei. După d-1 colonel 
a vorbit d-1 căpitau Novotny, care într’o 
românâsca fluentă a zugrăvit vitejia regi
mentului, arătată înainte cu 54 ani. Făcând 
istoricul măreței învingeri, îndâmnă soldați! 
ca la rândul lor, când țâra și tronul vor 
cere, asemenea curagiu să dovedâscă.

Cuvintele ou artă așternute ale d-lui 
căpitan Novotny au făcut bună impresie 
asupra ascultătorilor.

Soldaților maghiari însemnătatea dilei 
le-a tălmăcit’o d-1 căpitan Cioban,

După aceste cuvântări s’a cetit nu
mele celor ce au cădut în luptă, âr fecio
rilor cari au avut purtarea cea mai bună, 
li-s’au împărțit premii.

La amiadl s’a dat un banchet în ca- 
sina oficerilor. Toastul prim l’a rostit co
lonelul Wachsmann pentru împărat, după 
aceea pentru regiment, subcol. Dittrich a 
toastat pentru ospețl, din șirul cărora pri
marul Aradului Institoris a toastat, ungu- 
resce, pentru regiment, er P. Cuvioșia 
Sa archimandritul Augustin Hamsea a to
astat în limba germană, pentru buna îm
preună conviețuire dintre cetățeni și os
tași. Din gloria dela Mortara și Novara 
deduce iubirea soldaților față de tron și 
țâră și acestă iubire înăscută a soldaților 
regimentului nr. 33 e convins, că tot-dâuna 
vor arăta-o când țâra și tronul vor pre
tinde.

După toastul frenetic aplaudat al P. C. 
Sale d-lui Hamsea, a ridicat cuvânt vene
rabilul subcolonel pensionat d-1 I. Mărgi- 

neanu, care a închinat în sănătatea d-lui 
colonel Wachsmann.

După prând soldații au aranjat o pe
trecere în curtea căsărmii, la care ca pri
vitori vor fi asistat aprope la 10 mii inși. 
Producțiunile feciorilor au succes minunat 
și în deosebi jocurile nostre naționale au 
atras atenția publicului imens, care mișuna 
prin fortărâța Aradului. De altmintrell fe
ciorilor li-s’a fost dat minaje duplă, âr vi
nul încă va fi contribuit, ca disposiția sol
daților să fie veselă.

Privitorul.Corespondenta „Gazetei Transilvaniei1*.

*1 On. Redacțiuni ale diarelor nâstre din 
patrie sunt respectuos rugate a reproduce acest 
apel.

Feleacul-săsesc, 25 Martie 1902.
Dâcă din când în când între multele 

năcasurl și ne-ajunsurl, ce noi Românii 
avem de îndurat din partea adversarilor 
noștri, mai putem remarca în jurnalistica 
nostră și câte un moment de plăcută adu
cere aminte, atunci bine ne cade și jdrșpt 
avem, ca să ne mândrim și să credem 
cumcă poporul și inteligența nostră, decă 
sunt uniți în cugete și simțiri, pote forma 
o puternică falangă de care străinii și ad
versarii noștri să țină cont în tote vremu
rile și împrejurările.

Bine sciind cumcă „Gazeta Transil
vaniei este organul nostru iubit, care co
lonele sale întot-deuna cu bucurie le-a 
deschis acelora, cari bucurie și bine au 
vestit, am aflat și eu de bine, că fără a 
abusa de paciința cetitorilor ei să vă ra
porteze pe scurt în legătură cu cele pre
merse, decursul unui act bisericesc sărbăto
resc îndeplinit în 22 a 1. c. în comuna 
Herina prin M. O. D. Gerasim Domvie, pro
topopul meritat al Bistriței

Devenind vacantă parochia Herina 
prin strămutarea preotului de acolo Giril 
Negruț ca capelan în Bistriță, acest bene
ficiu s’a oferit preotului din Manie Sever 
Groze, a cărui întro lucere s’a și îndeplinit 
conform cercularului protopopesc în 22 a 
1. c. cu o rară și însuflețitore pompă.

Deși comuna acăsta este o amestecă
tură de Sași și Români, totuși actul serbă- 
toresc, precum și bucuria de a primi: pe 
noul preot, a fost de caracter general. 
Popor de ambe confesiunile îmbrăcațl săr- 
bătoresce și purtând în mâni cununi de 
ramuri vercjl și buchete de flori, în frunte 
cu musica săsâscă comunală, erau postați 
într’un banderiu lung așteptând cu nerăb
dare pe iubitul și doritul lor părinte sufle
tesc, precum și pe protopopul tractual, cari 
aveau să vină din două direcțiuni opuse. 
La sosire ospeții au fost primiți cu vor
biri de bineventare atât din partea comu
nității bisericescl, cât și a celei civile, la 
cari atât noul preot, cât și d-1 protopop 
au răspuns cu cuvinte alese și demne, mul

țumind poporului pentru primirea strălu
cită și neașteptată, ce li-s’a făcut.

Dragostea și însuflețirea protopopului 
a fost atât de mare, încât părăsindu-șl tră
sura a mai preferit a-se înrola ca un condu
cător demn de poporul seu, și în frunte cu 
musica însoțit de preoți și inteligența din 
loc și jur pe jos au mers pănă la sfânta 
biserică, unde trei preoți îmbrăcațl în or
nate bisericescl i-au întâmpinat în mod săr
bătoresc. La sfîrșitul celebrărei sf. liturgii 
s’a început actul întroducerei noului preot 
Sever Groze. Mișcătore au fost cuvintele 
rostite din partea O. D. protopop la pre
darea sfintei Evanghelii și a cheilor, la 
cari noul întrodus mulțămind a rostit o 
predică frumâsă, în care cu dibăcie orato
rică a accentuat datorințele preotului ca 
păstor sufletesc față de credincioșii săi.

După săvârșirea acestora toți ospeții 
s’au întrunit în spațiosele locuințe paro- 
chiale la un prânej comun dat din partea 
comunității bisericescl, la care pe lângă 
ințelig-nța numărosă, au mai luat parte și 
o mulțime de popor ales de ambe confe
siunile. — Cu acestă ocasiune s’au ținut 
mai multe toaste, precum pentru sărbăto
ritul, pentru protopopul tractual, pentru 
poporul credincios, precum și pentru antis- 
tia comunală, representată prin primarul 
comunal, care deși Sas fiind, a sciut prin 
purtarea sa dâmnă să captiveze inimile celor 
presențl.

SatisfăcuțI de succesul sărbătorei aces
teia, abia cătră seră ne-am împrăsciat fie-care 
spre locuințele nostre, ducând cu noi im- 
presiunile unei suvenir! plăcute de dragoste 
și armonie reciprocă.

Incheiiî cu cuvintele : Dee ceriul tot 
astfel de protopopi, cari prin ținuta lor 
dâmnă, să scie plânta sîmburile dragostei, 
armoniei și a bunei înțelegeri între popo
rul nostru credincios.

Un participant.

Ape I.*)
în scopul de a se pute aduna esact 

date despre representările teatrale aran
jate la noi în țeră de cătră diletanți ro
mâni, date, cari se publică în Anuarul 
Societății pentru crearea unui fond de 
teateu național român, în vederea unor 
anume studii, — îmi iau voie a adresa prin 
acesta o rugare la toți aranjatorii de ase
menea representări, ca să trimită și sub
semnatului câte un program, âr decă de 
acestea nu se fac, se ine încunosciințeze 
prin o cartă poștală, comunicându-mi, că: 
ce piesă se dă? de ce autor? de cătră cine 
se aranjiază? în ce folos? și ce petrecere 
însoțesce încă representarea teatrală?

Rog a rai-se comunica date, încât se 
pdte în vre-o 15 dile, și despre represen
tările din anul trecut, 1901.

Brașov, 15 Martie v. 1902.

Iosif Blaga, 
Secretarul Soc. fondului de teatru 

român.

ULTIME SC1R1.
BucurescT, 29 Martie. In urma 

uneltirilor revoluționare ale emisari
lor lui Sarafoff, e mare fierberea în 
sinul Bulgarilor din Macedonia. Gu
vernul turcesc, aflând, că Sarafoff 
este la granița Macedoniei, a orga- 
nisat o patrulare și a instituit po- 
tere dintre locuitorii mărginași, ca 
se cutriere teritoriul spre a prinde 
pe șeful de bande. S’a anunțat, că 
guvernul turcese va da un premiu de 
3000 de lire de aur aceluia sea acelora, 
cari vor pune mâna pe Sarafoff.

Bucurescl, 29 Martie. Erî con
siliul facultății de litere a pronun
țat eliminarea studentului Const. 
Al. Ionescu, cji3 Caion, fiind-că a co
mis falsul, care a fost dovedit înaintea 
justiției în decursul procesului de 
colomnie, ce i l’a intentat cunoscu
tul scriitor Caragiale. (Caion afirmase 
într’o revistă, că d-1 Caragiale ar fi 
plagiat drama sa „Năpasta11, după 
o carte ungurescă, care s’a dovedit, 
că nici nu esistă).

Veneția, 28 Martie. Prinetti a de
clarat, că e forte mulțumit de re- 
sultatul convorbirei, ce a avut’o cu 
Bulow.

Londra, 28 Martie. In cercurile 
normative de aici se crede, că tra
tările de pace din Africa-de-Sud vor 
ave succes. Guvernul engles păs- 
treză în secret resultatul tratărilor 
și nu-1 va publica decât săptămâna 
viitore.

Pari®, 28 Martie. Lordul Rose
bery, ducele de Devonshire și agentul 
transvaalian Leyds se află aici.

Literatură.
Avis. „Prăsirea rațională a golitelor*,  

carte practică cu opt ilustrațiunl, scrisă 
din încredințarea Reuniunei agricole din 
comitatul Făgărașului. S© află de vândare 
cu preț redus de 60 bani, la autor, d-1 
Nicolau Albani în Sâmbăta-inferiâră (Also- 
Szombatfalva); asemenea:

2) „Prăsirea pomilor și prepararea pri
melor*,  pentru școlele de repetiție econo
mice, pentru particulari și economii prac
tici. Carte premiată de reuniunea agricolă

acelea forte modeste. Amintim fabrica de 
tors, de zahăr și de vase. O particularitate 
a economilor de vite români sunt așa nu
mitele sahanale, în cari tomna târdiu se taie 
mii de berbeci bătuți, din săul cărora se 
fac luminări, cu cari se face comerț minu
nat în Pesta. Târgurile de săptămână sunt 
forte bine frecuentate de poporul dela țâră 
și mișcarea este mare în aceste dile. — 
Unde activitataa industrială este atât de 
viuă, ca aici, peutru artă rămâne puțin te
ren. Afară de o societate filarmonică (Mu- 
sikverein), care încă nici nu e bine înte
meiată, tote tendințele se concentrâză pe 
terenurile practice. Aici esistă institute 
umanitare, spitaluri și fundațiunl pie, o 
bancă forte îufloritore de economii o so
cietate de pensiuni întemeiată de senatorul 
Petru Lange, care se bucură de o estra- 
ordinară popularitate, o bancă de împru
mut pe zăloge etc. Mai sunt societăți pen
tru diferitele ramuri ale economiei și nici 
chiar societatea de temperanță nu lipsesce. 
Tipografia a luat în cei șâpte ani din 
urmă prin Ioan Gott un avânt estraordi- 
nar. Aici apar organele „Das Siebenbiirger 
Wochenblatt“, „Satellite și „Blatter fur 
Geist, Gemiith und Vaterlandskunde“. Gott 
tipăresce și o foie românâscă (Gazeta de 
Transilvania), a cărui redactor, profesorul 

Bariț, caută cu multă înțelepciune să in- 
fluințeze asupra (lesvoltăril națiunei sale. 
Acest diar și-ar câștiga mulțl aderenți și 
în principate, dâcă nu ar împedeca-o cen- 
sura de acolo, — ceea ce se întâmplă de 
altfel și cu foia germană.

Se tipăresc și cărți poporale româ- 
nescl, cari se vând forte mult. Librăria de 
aici a lui W. Nemeth este bine asortată 
și are și o bibliotecă de împrumut.

In ce privesce locurile publice de pe
trecere, nu trebue să avem pretensiunl mari, 
de ore-ce viâța se manifestă mai , mult iînj 
familii și se separă dup'ă naționalități și 
clase Esistă o casina săsâscă, două casine 
române și o societate industrială, unde totul 
se separă și se perde, un inconvenient, 
care se află aprope în tote orașele săsescl. 
Pentru localurile publice nu rămâne așa- 
dâr public aprope de loc. Pentru străini, 
acest lucru este forte neplăcut mai ales, 
când nu este vr’o trupă teatrală în Brașov 
Teatru stabil nu esistă. Călătorii cari vin 
din Orient visiteză Brașovul forte adesea, 
căci pe aici este o trecere forte comodă 
spre BucurescI și Iași. S’a întâmplat mai 
de multe-orl, că un călător din Bochara 
a ședut de-odată la table d’hote în hotelul 
„La pomul verdeu cu un doctor din Brussa 
și cu un negustor din Alexandria.

Vara este cu deosebire o vieță forte 
animată în Brașov, fiind-că aici este pri
mul popas al boierilor români, cari merg 
pe la băi în streinătate. Erna din contră 
este neplăcută.

Trad, de O ....

Poesii poporale.
Multi îmi strigă mie ’n sat 
C’o să fiiu talpă la iad, 
Dăr de ce domne se fiu 
C^ n’am omorît de viu. 
Am iubit ce ml-a plăcut, 
Alte rele n’am făcut.

*

Fost’am june, și am junit 
Și la asta n’am gândit. 
Să-mi cumpăr urît pe bani 
Să fac fală la dușmani.

*

Bărbate, sufletu meu, 
De te-ar ținâ Dumnedeu. 
Cânepă ml-ai semănat 
Bolă ’n ose ml-ai băgat. 
Și acum cânepa-i coptă 
Și eu ’s betâgă de ’s mortă. 
Ia tu cosa și-o cosesce 
De bolă mă mântuesce.

Tai-o la sfânta Mărie 
Sămînță să nu mai fie.
Și o taie cam pe sus, 
Să rămâe preț d’un fus. 
Bărbate, sufletul meu, 
Șâse boi par’că avem 
Viu de patru și-mi fă patu, 
Vinde doi pe perini moi, 
Vinde-o vacă și-un vițel 
Și-mi i-a ponâvă și țol. 
In pat să mă odihnesc 
Perina s’o pun la cap 
De grije să mă mai scap; 
Dăcă nu și nu și nu 
Vinde doi dela tânjală 
Ia-mi săpun și rumenâlă, 
Că cine se săpunesce 
Și fața și-o rumenesce 
Mult în lume că plătesce

Bărbatul s’a socotit, 
Merge în târg șl-a târguit 
Tot ce lui i-a trebuit: 
Două sbice de curele 
Și-a făcut din drac muere.

*
Mândra mea de mândră mare 
Șâpte chimeșl nouă are, 
Trei sunt rupte, patru sparte 
Două nu se țin în spate.

* 
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din comitatul Făgărașului întroduă în tote 
școlile poporale de repetiție din diecesa 
Blașiului și a Lugoșului, forte apețiatăde 
■qiaristica nostră. Prețul 60 de bail; se află 
de vendare la autor și la societaea „Tipo- 
grafia“ în Sibiiu.

Ham a sfântului August,n de Boii 
Bougaud, traducere de Salba. Edtura d-iui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia arcb’die- 
cesană din Blașiîî. Cart-a are 31 oâ® de 
tipar (500 pagini) și este fructul os0nel0 
lor unor laborioșl studențl în teologie cbl» uni
versitatea din Budapesta Cuvântul „Salba“ 
ne reamintesoe societatea literar?ou aos’ 
lași nume a teologilor din seminrul d'.sfi 
ințat „S-ta Barbara“ din Viena fiarei so
cietăți îi mulțumim pub'ioarea-Fabiolei si 
a unei părți d n oatech mul J01 mare a1 
Iui Deharbe. Traducătorii ne o lectură 
edificătore în stil îngrijit, tiparul cura*,  
hârtia bună. Prețul unui templar legat 
elegant în pânză este 4 c.rrdne (-|- 30 b. 
porto.) Un esemplar broșat 3 oorbne (-|- 
■30 b. porto). Se află de lAncfre și la Tipografia 
A. Mureșianu, Brașov.

„Castelul din Cirpați* , roman din 
vieța poporului romârdin Ardeal, de Jules 
Verne, tradus de. d-1 Dr. Victor Omșor cu o 
prefață de Dr. Eliă Dvanu (Tiparul „Tipo- 
grafia“ societate pr acțiuni Sibiiu). tie află 
dz lârflare. la Tuografia rA. illureșimu*  
Btașov. Esemplaril broșat ediț. poporală 
1 cor. 6'1, broșai ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), l^at 4 cor. (plus 20 b. porto). 
'O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

^Cartea Durerii*  de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul frances de Iacob 
Nicoltscu, editura lui Dr. E. Dâiann. Tipo
grafia lui Heinrich Uhrmann din Timișora 
1895. 0 cărticică de mângăere sufletăscă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
.porto. Se află de vîndare la Tipografia 
„A. Alureș‘a>,uu.

In jurul însurâtorei.
Una dintre cele mai însemnate teme 

în viâța nostră națională, ba am pută dice 
între anumite împrejurări, chiar și econo- 
mico-financiară, e afacerea însurâtorei. Re- 
cunoscem, că insurătorea e o cestie de 
matură eminamente personală-familiară și 
că luând acesta în considerare nu e toc
mai consult, ba nici prea admisibil să se 
tracteze despre ea în public prin cjiaristică 
•Credem și admitem, că acest motiv a și 
abătut pănă acum publicistica nostră dela 
discutarea cestiei acesteia.

Insurătorea însă, — mai cu semă la 
moi la Români — are și o parte, care trece 
■mult hotarul daraverilor private și ia o 
■deosebită însemnătate de interes public. 
Der acâstă parte e forte delicată și de 
aceea vom căuta să o tractăm cu totă cru
țarea. Lăsând neatins caracterul privat, ne 
vom restrînge a-ne ocupa puțin de acestă 
temă .numai și numai din punct de vedere 
al interesului public. Ne place a crede, că 
nu greșim când susținem, că din acest 
.punct de vedere ni-e permis, ba suntem și 

datori să ne ocupăm și de „însurătoreu 
mai cu semă în urma repețitelor greșeli, ce 
s’au comis în timpul nu de mult trecut în 
materia acăsta.

Să vorbim dâr scurt și la înțeles!
Noi par’că perdem mereu mereu din 

vedere, că familia e cea mai cardinală 
pietră fundamentală a societății, căci ve
dem, că și la noi se încuibă credința, că e 
mai bine neînsurat, — decât cu soție și 
copii la casă.

Poporul român nu a cunoscut ideia 
acesta bizară, der de un timp încoce mai 
ou sâmă tinerii din societatea mai cultă, 
încep să o introducă. Din punct de vedere 
național însă nici decum nu pote fi apro
bată! Nu numai cei ce fac fundațiunl sunt 
adevărații binefăcători ai nemului, ci și 
aceia, cari însurându-se cresc din sudorea 
feței lor și dau nemului copii.

Rău fac deci acei tineri, cari putân- 
du-se însura, negligă treba acâsta și apoi 
rămânând burlaci bătrâni, mâne-poimâne 
devin spre greutatea și dauna nemului. 
Atât din punct de vedere național, cât și 
din punct de vedere economico-financiar e 
de dorit, ca toți tinerii noștri capabili, să 
se însore și să constitue familii!

Nu mai puțin greșesc aceia, cari re- 
solvându-se se se însore perd din vedere 
cele mai elementare reoerințe ale unei 
stări casnice normale, anume: că un Ro
mân numai cu o Româncă laolaltă în că
sătorie pot constitui o familie românescă! 
Insurătorea are de scop înșghebarea unei 
vieți casnice fericite! Acestă viăță de re
gulă numai între părți omegene se pote 
închipui: acolo, unde intră streinul încasă, 
nu pote fi fericire neștirbită. Și totuși în 
câte cașuri vedem, că țineți de-ai noștri, 
fără a-șl sparge mult capul, iau în căsă
torie câte pe o străină, care nu se pote 
gira în nici o privință, că ar fi mai mu't 
decât o Româncă. Nu din dragoste se fac 
aceste legături, ci mai tot-deuna din ne- 
precugetare !

Câte familii române nu jertfesc tot 
ce au, ca să dee fetelor o crescere potri
vită posiției lor și a viitorului bărbat. Ti
nerii noștri totuși nu se gândesc la aceea, 
că ei ar fi chiemațî să fericescă Român
cele nostre, ci cu o ușurătate condamna
bilă se lasă a fi trași în cursele străinelor, 
cu cari apoi nici nu se fericesc, nici fa
milii românescl nu mai pun la cale, âr fe
tele nostre, crescute cu mari jertfe pentru 
viitorea chiemare de mame române, sunt 
nevoite — urmând involuntar esemplul ti
nerilor noștri — să rămână seu nemăritate 
seu să se mărite după străini. Perderea 
îndoită ce o suferim prin acesta n’are tre
buință de comentar. Der noi facem poli
tică pe marele; noi punem la cale sori ea 
Europei! Și când colo despre noi și pen
tru noi nu resonăm nici asupra elemente

lor unei politici corecte, asupra însurătb- 
relor, respective a alcătuirei familiei

Tote la rândul său și fie-care la lo
cul său! Dâcă ne-am ține noi de princi
piul acesta, cum am sta și cum am pro
gresa. La noi însă merg tote de-antorsele 
Tinerii noștri să-și împlinâscă datorința lor 
corect și consciențios și atunci trebue să 
dăm înainte; âr prima datorință a tineri
lor noștri e, ca să nu neglige familia na
țională. Cei chiemațl însore-se Ia timp. Să 
iee de soții numai Românce și să pună te
melii sigure familiei române. Când vom 
avă familii tari române, va fi și societatea 
română tare și nemul nostru mare.

Se subînțelege, că nici partea econo
mică financiară nu trebue perdută din ve
dere. Cu bună chibzuială să se împăre- 
chieze partea morală cu cea materială. 
Care dintre noi nu s’a convins deja, că o 
piedică însemnată a progresului la poporul 
nostru e starea miseră și neajunsurile cu 
cari au să se lupte chiar și cei din stratu

rile mai culte. Ni-se impune der datorința, 
să ne îngrijim și de delăturarea acestei 
pedicl. Totul nu se pote face de-odată și 
peste nbpte nu putem deveni toți bogațl.

Căsătoria de sigur și în direcțiunea 
acâsta pote ajuta mult. Nu se pote tăgă
dui, că bărbații căsătoriți sunt mai cruță- 
torl decât cei necăsătoriți. In vieța cas
nică, pe lângă munca bărbatului, zestrea 
femeii încă contribue în mod însemnat la 
promovarea bunei stări materiale. Sunt 
rari, forte rari cașurile, când și un june 
necăsătorit să fi pus ceva la o parte; 
aceștia de regulă cheltuiesc tot ce agoni
sesc. Ni se impune der și din acest punct 
de vedere recomandarea căsătoriei, ca a 
unui mod de prosperare a simțului na
țional.

E trist, că trebue să constatăm, că 
în direcția acâsta încă nu stăm prea bine, 
de ore-ce tinerii noștri când trec la căsă
torie nu au în vedere și viitorul și intere
sele nemului, ci sunt preocupați numai de 
interese momentane și de persona lor pro
prie. Nu e iertat însă să perdem din ve
dere nici odată și nici într’o întreprindere 
a nostră, că noi suntem o părticea a nea
mului nostru și că după pum îșl împlinesc 
■datorința aceste părticele, tot așa are să-i 
mergă neamului întreg. Națională să ne 
fie der nu numai civscerea, ci și căsătoria, 
familia și întrega vieță!

Dâcă avem der la inimă interesele 
neamului, să grijim de prosperarea lui nu
merică, intelectuală și materială. Numai 
sub aceste condițiunl va pută da înaint*.  
Cuibul acestor condițiunl însă e familia! 
Insurându-ne der să compunem familii, 
căci atunci prin copiii noștri, va fi nea
mul mare. („Drapelul11.)

ECONOMIA.
Aratul de primăvară.

Se vor afla pote unii, cari vor 
rîde, ve4endu - me scriind despre 
arat, pentru Român, care aprope 
de 2000 de ani brăzdeză cu plugul 
seu mai bun seu mai râu pământul. 
Eu însă totuși scriu, pentru - că 
nu aflu de prisos a da o mică în
drumare țăranilor noștri, cari în su- 
dbrea feții îșl lucră moșiora rămasă 
dela moși-strămoșii lor—decă li-a mai 
rămas în urma segrăgărilor și co
masărilor aduse peste capul lor de 
proprietarii mari și mici unguri, er 
în unele locuri de jidovii, cari s’au 
încuibat prin tăte comunele locuite 
de Români, der mai vârtos pe întinsa 
Câmpie, unde Românii locuesc în 
masse compacte.

Cum se se facă aratul de pri
măvară atârnă în tot-dâuna dela cum 
este timpul în primăvara respectivă. 
Dâcă ierna e zăpadă multă, se umple 
pământul de apă și deci, de regulă, 
urmeză primăvară ploiâsă, er din 
contră o iernă fără zăpadă e urmată 
de o primăvară secetâsă, care apoi 
de comun se răsbună mai târziu prin 
aceea că în Maiu și Iunie plâuă 
peste mesură de mult.

Așa-dâr, decă aratul de primă
vară nu se face cum ar cere tre 
buința, multele ploi, cari trebue se 
urmeze, ar bătuci pământul într’atâta. 
încât plantele ce urmeză sâ fie să 
pate, nu s’ar pute săpa și nu s’ar 
pute desvolta, fiindu-le rădăcinile 
prea strînse în pătura de pământ, 
care le înconjoră și din care își trag 
nutremântul.

Regula, deci, la aratul de primă 
vară trebue se ne fie : când e pri
măvara secetosă (cum e și primăvara 
anului acestuia) se arăm cât se pâte 
de adenc (afund), 6r când e atât iarna, 
cât și primăvara ploiosă, zăpădâsă. 
cu multă umecțelă, aratul pentru se
mănăturile de primăvară, atât a ace
lora cari vin sub sapă, cât și a celor 
spicâse, se se facă mai puțin adânc., 
(mai pe de asupra), pentru-că arând 
pământul adânc când e plin de apă. 
nu se pote grăpa bine, se fac brușî 
mari, cari atât la căldura sorelui. 
cât și în urma vânturilor ce de obi 
ceiii suflă primăvara, uscându-se nit 
se așecță bine pe semănături.

Lipsindu-le astfel umecțăla nu 
pot răsări și nu se pot desvolta, pi
când o arătură mai la suprafață o 
putem grăpa mai mărunt și prin

Câte fete-s cu peptare 
Tote-s strîmbe la spinare 
Ca bacrul la căldare;
Câte fete sunt cu bani
Tote-s viță de țigani.

*
Mândră cunună de flori
Când te văd mă iau fiori 
Din brâu pănă subțiori.
Mor mândr’o și mă aprind 
Când te văd pe drum trecând 
Cu cișmele tropăind 
Și cu mâna semn făcând 
Cu gurița tot zîmbind.

(Ș o ș d i a) Culese de Nicolae Mioc.

Ajutorul dracului.
— POVESTE. -

Un biet țăran, forte sărac, aduse odată 
cu carul lemne din pădure. Pe drum însă 
din nebăgare în semă, dete într’o baltă, în 
care se îuămoli carul cu vite cu tot. Săr
manul om era prăpădit, — nesciind să-și 
ajute, se puse pe bocete; de-odată i-se în
fățișa un necunoscut și îi dise: „Dâcă tă 
legi a-ml da ce ai mai nou acasă, atunci 
te voiă scote din năcaz". Țăranul gândin- 
du-se la lingurile cele nouă de lemn, cum
părate de curând și nesciind alt-ceva mai 

nou — îi făgădui necunoscutului, ba făcu 
tot-deodată și un contract, în scris. Străi
nul grijindu-șl contractul, scose carul cu 
lemnele din nomol, apoi fără nici o vorbă 
plecă mai departe.

Ajuns acasă omul nostru, află că toc
mai pe vremea aceea i-se născuse un fe
cior. Acum înțelese apucătura necunoscu
tului — merse îndată la popa satului și 
îșl mărturisi păcatul. Acesta însă mângă- 
indul i-a dis:

„Cresce-1 numai cu credință în D-deu 
și în legea creștinâscă, și atunci nu se pote 
întâmpla nimic rău copilului tău!“

Țăranul nu numai că a făgăduit, dâr 
a și urmat povețile înțeleptului preot. ■

Grija și supărarea însă tot nu se 
duse de pe fața bietului tată. Odată copi
lul îl și întrebă de pricina supărărei sale. 
Tată-său ne mai putând păstra taina, i-le 
spuse tote din fir în păr. Atunci co
pilul dise: „Nu-țl fie frică tată, dracul 
n’o să-mi facă nimic, pentru-că părintele 
nostru e plăcut la Dumne4eu și ca bun 
creștin mă va învăța, ce am a face și cum 
trebue ca să mă apăr“.

împlinind feciorul al 20-lea an se duse 
la preot și îl rugă de sfat, că adecă cum 
ar trebui să purcâda față cu dracul. Preo
tul îi cjise : „Rogă te tot mereu, căci atunci 
dracul îsl pierde puterea asupra ta, er rugă
ciunea n’o pote suferi“ — „Iți mulțumesc !“ 
răspunse feciorul și plecă spr^ iad. Și a 
mers, a tot mers voinicul nostru, pănă ce 
s’a săturat și tot n’a dat de iad.

Int.r’un târziu și istovit de drumul 
ce-1 făcuse, vedu din depărtare un măr cu 
mere de aur, er sub el sta ca și încreme
nit un om înarmat din tălpi pănă în 
crescet.

La început îi era cam temă, der vă- 
dend că nu se mișcă, se apropie de el; 
când era de tot aprope, omul începu a 
vorbi și îi povesti întrâga lui viăță. Ii 
spuse fărădelegile și omorurile multe ce le 
săvârșise, âr blestemurile omenilor legân- 
du-se de el, îl făcu să stea sub mărul 
acesta; fie-care măr de aur este cât o vic
timă a urgiei sale, șl că suh acel măr ar fi 
îngropate averile câștigate prin furt și jaf, 
âr acum e silit să stea lângă po i-, păna 
când un june cu inima curată se va ruga 
pentru el. „De ești tu acela, atunci rogă-te 
pentru mine, er când n’oift mai fi, desgropă 
averile, căci și ele vor fi deslegate de blăs- 
tămu.

Tînărul i promise, că se v> ruga cu 
dragă voie și din inimă, pentru el. — apoi 
urmăndu-șl caha, nu peste mult ajunse la 
iad. încă dela ușe începu a-se ruga și ru- 
gându-se tot mereu, pătrunse înăuntru. Cât 
ce întră cu rugăciunile sale în iad, totul 
începu a-se cutremura, âr pe draci îi strim- 
toră tot mai mult spre fund, aceștia mirați 
se întrebară unii pe alții: „Cine o pute fi 
tînărul ăsta, blând și credincios și totuși 
atât de primejdios?“

Cum se aflau ei așa de înghemuițl și 
strînșl ca în țîțîna ușii, de odată ii trăzni 
unui drac bătrân în minte despre contrac
tul acum 20 de ani cu un țăran și : 

i „Streinul nu pote fi altul, decât copilul 
unui țăran prost, pe care acum 20 de an: 
l’am înșelat dela tatăl său; uitând însă de. 
el, a crescut în credința Dnmnec|eâscă, der 
stațl, că ne vom scăpa îndată de el !u Lu- 
ându-șl bătrânul drac inimă, merse cu past 
repedl spre tîuăr și dându-i contractul îr 
dise: „Acum te poți duce acasă, căci te 
dăruesc erăși tatălui tăuu ! Nici nu aștepta 
tînărul să i-se dică de două-orl, căci cu 
prindendu-1 groza de focul iadului, îșl vădit 
de drum. Primind contractul o tuli apoi 
spre mărul cel eu merele de aur; er dracii 
ereu veseli, că au scăpat de el.

Ajuns la pom, începu a-șl face mă
tănii și a dice câte-va rugăciuni, în urma 
cărora atit pomul, cât și omul cel înarmai, 
se prefăcură în două grămedl de cenușe, 
începu apoi să sape după cum îl învățas- 
straj ‘ pomului, pănă ce dete de comori 
cu care se întorse acasă.

Mare fu bucuria părinților, când îți 
vădură feciorul erăși acasă. Din comom 
găsită făcu și preotului parte cu mulțu
mită pentru sfa'ul bun și învățăturile sal< .

O frutndsă parte din avere o dărui 
pentru biserică, er restul îl ținu pe semn 
sa și a părinților săi.

Prin muncă și economie averea li-s’a 
înmulțit din an în an, căci toți ai casei 
erau omeni cinstiți și cu frica lui D-zeu.

(„A. N.“) Trad, de P. 
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acesta se așecjă pământul mai bine 
pe semmță. Acesta având apoi urne- 
<jâlă, căldură și lumină, va resări 
mai curând și astfe se vor desvolta 
mai îngrabă. Pământul prea încărcat 
de umecj^lă și altcum se îndesesce, 
sS cledoșâză și deci se ară cu mult 
mai greu.

Sciind, deci, că pămentul îndesat 
de umecjelă se ară greu și se grapă 
cât se pbte de greu, urmeză de sine, 
că trebue arat mai la suprafață 
Las’ că și bmenil au scăpătat din 
vite, încât într’un sat rar mai poți 
vedfi se iasă plug cu boi buni din 
curtea bietului plugar Român, ci mai 
numai pluguri cu văcuțe, cari de 
mu!te-orl sunt nutrite ca vai de ele, 
din lipsa nutrețului (cum e și anul 
acesta).

Așa-der într’un pământ plin de 
umec|61ă, îndesat de ploi și de ză- 
pană multă, ce cade în unele ierni, 
cu asemeni vite nici nu s’ar pute 
face o arătură afundă, der nici nu 
e de lipsă ba chiar ar fi păgubitore, 
căci ajungând semințele prea adenc 
în păment nu mai străbate la ele 
lumina și căldura, fără de care nu 
pot încolți, resări și cresce.

Anul acesta fiind atât ierna (ba 
chiar și tomna anului trecut) cât și 
primăvara forte secetose, ni-se im
pune regula de a ara cât se pbte de 
adânc.

îmi va ițice pote cineva, că în 
în adever nu mai avem vite cu cari 
.se putem desvolta puterea de lipsă, 
pentru-ca se arăm afund. Asta am 
dis’o și eu și o c|ic toți cei-ce au 
locuit și locuesc în mijlocul mult 
încercatului nostru popor, der pă
mântul când e ierna șț primăvara 
secetosă, se ară de obiceiii mărunt 
și ușor, deci și cu vite mai slăbuțe 
se pote ara adenc. adecă: mai adenc 
decât un lat de palmă, cam de 6 
„țoli“. pic „țoii ‘ căci pote de a-și dice 
în centimetri nu în’ar înțelege toți 
plugarii noștri, pe când ce va. să în 
semne „țoii-1 scie fiecare dintre ei, 
că e un policariu, seu grosimea de
getului mare. Vom face așa-dăr o 
arătură de 5 — 6 degete, ceea-ce nu 
e nici prea greu și totuși e destul de 
adânc, pentru-ca se nu ne mai te
mem, că urmând ploi mai târcjiu prin 
Maiu și Iunie ni-se va prea bătuci 
pământul și plantele semănate nu 
ș’ar put6 desvolta priincios și nu 
le-am pute săpa la timp bine.

Tot-odată aratul de primăvară 
slugesceîn multe locuri și ca ogor, 
fiind locurile semănate cu măzeriche, 
care apoi cosindu-se atât ca nutreț 
verde pentru vitele cornute (caiî nu 
o mănâncă verde bucuros), cât mai 
cu seină făcută nutreț uscat, acele 
locuri după recoltarea măzărichei se 
ară erăși, lucru, ce se nume see întors, 
și după aceea se semăna prin Sep
temvrie cu grâu seu secară, ceea-ce 
reușesce destul de bine.

Acestea sunt esperiate de mine 
în timp de mai multe decenii.

— am—

Napii ia hrana vitelor.
— Fine. —

II. — Napii propriu c}ișT (Brassica 
ri(pus) din familia cruciferelor.

Napii se asemănă prin forma și 
prin carnea lor cu ridichile, se deo
sebesc însă prin aceea, că gustul lor 
e dulce seu neplăcut și în stare crudă 
său fierți se întrebuințeză în hrana 
omului și a animalelor, pe când ri
dichile au gust îiiț’pătrr și numai în 
stare crudă servesc la alimentația 
omului.

Napii numiți turneps (la Englesi) 
și rabioule (la Francesl) sunt o re
sursă prețiosă pentru crescerea vite
lor cu deosebire pe timpuri secetdse 
cnin am smerit, ș noi mai an-țerț, 
(18 3-1899).

Decă avem ploi în Iulie, putem 
ara miriștile și semăna napi din va
rietățile timpurii în miriștile de grâu, 
secară, orz său hrișcă.

Cele mai bune varietăți de se
mănat sunt: napul alb glob cu foile 
întregi; napul alb turtit timpuriu și 
napul roșu turtit cu foile întregi. Ase
menea se recomandă varietățile lungi 
și grose de Palatinat și de Alsacia 
cum și napii de Norfolk Napul tur- 
neps seu rabioule alb cu coletul 
verde, timpuriu și productiv, e forte 
căutat și prețuit pentru semănăturile 
în miriști.

Cantitatea de sămînță, care se 
răspândesce pe hectar, e de 3 —4 
kilograme. Putem semăna în linii cu 
mașina seu prin aruncare. îndată 
după sămănat grăpăm ; după-ce s’au 
desvoltat foile, prășim (săpăm) și 
rărim.

Sămănând în miriști putem re
colta în Noemvrie 7—8000 kilo 
grame rădăcini de napi pe hectar 
și încă foile resursă prețiosă în hrana 
vitelor.

In iernile dulci (cum e cea din 
anul acesta) napii se pot consuma 
pe loc fără să mai cheltuim cu re
colta. transportul și înmagazinarea.

Napii duc la- frig, calitate pre 
țiosă.

Napii recoltați se pot păstra 
peste iernă în gropi (silosuri) învă 
lițl cu pământ, întocmai ca sfeclele.

A

Agronomul Gustave Heuze ra- 
portăză, că în 1793, acum 109 ani, 
agricultorii francesl avură să sufere 
urmările unei secete îngrozitore, tot 
așa de crudă ca și cea din anul 
1893. Lipsa de nutreț-fu, încât cul
tivatorii trebuiră să recurgă la foile 
de arbori și cele de viță ca ' se 
hrăneseă animalele. In acest timp 
napii fură o resursă prețitisâ pentru 
vite.

Convențiunea națională francesă 
publică atunci o instrucțiune asupra 
culturei napilor. Grație culturei lor, 
cjice Heuză, un mare număr de agri-, 
cultori, cu tdtă lipsa de ten, putuiă 
să-și scape vitele de fbmo.

Și în R nnânia. în cașuri ana- 
lbge, pe timpuri de secetă ca în 1899. 
napii pot da ajutor mare.

*

Observăm, că Romanii, strămoșii 
noștri, cunosceau așa de bine ca și 
noi diferitele întrebuințări ale napi 
lor, cum și obiceiul de a hrăni vi
tele peste iernă

Rapa (probabil brosba) și nap> s 
sunt speciile cultivate de Romani. 
Columella cjice despre napu^', că nu 
se lărgesce în formă de pântece; 
dâr că-i cresce o rădăcină mică în 
partea de jos.

Columella și Palladiu vorbesc 
de deosebirea înfrerapa și napus, ca 
fiind produse de pământurile în cari 
cresc. După-ce acești agronomi spun 
că rapa iubesce pământurile jose și 
umede și napus pe cele uscate și ni- 
sipose. adaugă: „Natura terenului 
schimbă semînța amândurora: decă 
semănăm rapa în pământuri con
trare naturei sale, în doi ani ea se 
schimbă in n^pus, și acesta se schimbă 
în rapa, decă solul nu convine spe
ciei sale.

Romanii dau importanță napi
lor; ea mentă cu adevărat băgare 
de sămă. Cei groși, -largi și turtiți 
în crescet putrezesc peste iărnă, pe 
când soiurile lungi j-âu rotund! ră
mân sănătoși și solifil.

Aceste două soiuri s* * priviau 
ca torte folositbre. Columella cjice: „Na 
pus și rapa se socotesc printre le
gume, penLrmcă țăranii se hrănesc 
•cu amândouă. Cu tote acestea rapa 
•este cea mai folosi’tore pent’ueă se face 
mai grbsă și servesc și l i hrana boilor 

Slujbă țiganescă.

Un boer cbse țiganului său:
— Dinule mă, n’a doi sfanți și dnte 

la băcănie să-mi cumperi de un sfanț icre 
și de altu halva.

— In ce să iau cocbne? întreba ți
ganul.

— Ia- un taler, neghiobule ! răspunse 
boerul

Se duse țiganul la băcănie și cerii 
icre de un sfanț întindend talerul cătră 
băcan. Acesta ii puse icrele pe taler.

— Dă-mi și halva tot de un sfanț, 
dise țiganul.

Băcanul aduse halvaua.
— Unde s’o pui, întrebă el?
— Pune-o dincocl, (fise țiganul întor

când taleru pe dos, astfel încât icrele că- 
dură pe scânduri. Apoi ducându-se la stă- 
pânu său numai cu halvaua:

— Der icrele unde sunt? întrebă el.
— Uite-le aici, răspunse țiganul în

torcând! er talerul pe partea cealaltă; ast
fel că stăpânu-său nu se alese nici cu una, 
nici cu alta, ci numai cu talerul gol.

*
Un somn «le «loi ani.

Mare sensație a făcut acum doi ani’ 
într’un sătuleț din Germania adormirea 
fetei unui miner. Multe publicați uni me
dicale s’au ocupat atunci cu ciudatul cas
ai fetei, care nu s’a deșteptat din adâncul 
ei somn, decât acum două luni. După-ce 
copila a dormit vre-un an în casa păiinți- 
lor, a fost mutatăîntr’un ospiciu de nebuni 
unde a continuat să dormă, cu tote silin
țele, ce s’au făcut pentru a o readuce la 
trezie. Gura era așa de încleștată, încât 
pentru ca pacienta să nu moră de fomer 
trebuiră se-i facă injecțiunl alimentare. 
După-ce s’a deșteptat, făta perduse cu 
desăvârșire memoria, asfel că au trebuit 
s’o mai ție în institut c^tă-va vreme pănă- 
când șl-a revenit la starea sănătosă de mai 
înainte.

*
Bisci-ică miscătore.•

Se povestesce un cas frumos de deli
cateță creștinâscă între proprietarii unui 
hotel în Chicago și enoriașii unei biserici.

Acum câțl-va anî, se zidi tîn fața bi- 
sericei st. Manoli un mare hotel Metropoi; 
în urmă s’a vădnt însă, că turnul bisericei 
întunecă așa de mult cele mai frumos© 
odăi ale hotelului, încât proprietarii lui au 
propus epitropiei bis-riceiT c-a se mu e bi-

cu deosebire în Galia, în timpul ier- 
nei se dă acestor animale11.

Sămînța de rapa, dice Pliniu, 
este bună să hrănim pasările (oră- 
teniile) din curte, cu deosebire fiartă 
în apă. Rapa e neprețuită pe masa 
nbstră, servmdu-se în diferite feluri 
și păstrându-se tot anul amestecată 
cu muștar. Afară de colorea ei na
turală putem se-i dăm alte culori, 
cu deosebire purpuriul.

In luna August, dice același 
autor, rapa și napus trebue a fi să- 
mănate în locuri uscate. Cețele, bru
mele și frigul le nutresce și le fac 
să crăscă grose. Să presupune că 
frigul le face mai dulci și mai grbse, 
er căldura le desvolta numai foile.

Columella observă că 4 hectarii, 
de sămînță de rapa, sunt de ajuns 
pentru un jugăr, ăr pentru napus 
trebue un hectariu mai mult și 
adaogă : când plantele sunt dese tre
bue să le răiim.

f„Jurn. Soc. centr. agric.“)

Vorbe înțelepte.* }
„Toți omenii să fie frați“ — die 

toți cei ce nu au frați.

— Nu minți nici o-dată în fața 
vreunei persone, căci ai să fii ne
voit să spui odată altei persbne 
adevărul și amândouă se vor întâlni 
într’o d’-

— E vorba de adărîma ceva? Ce 
de omeni de acțiune să îmbuldesc! 
Trebue construit ceva? Ce de oratori!

— A’ți iubi copiii cu inima, fără 
a-i iubi în același timp cu mintea 
ta este cea mai primejdidsă patimă.

Oh. Ohincholle.

— Răul societăței moderne con
sistă în faptul, că tinerii sciu chimia, 
geodesia, pirotechnica, dăr nu sciu 
a face sacrificii de datorie, nu sciu 
să respecte ceea ce este respectabil. 
Se fac astfel presumțioși, nefolosi
tori țării și nesuferiți. In prima eta
te temelia temeliilor este respectul 
pentru părinți, din care nasce ideia 
că ceea ce ei ordonă trebue execu
tat nu însă cunoscându-se causa, 
ci pentru că ei sunt aceia cari ordonă.

D’Azeglio.

— Feciorii cei buni adaog și 
cresc numele părinților lor și'l fac 
fără de morte; 6r cei răi feciori 
ocărăsc și sting numele părinților 
buni.

Niculae Costin.

— Și de ași grăi în limbile o- 
menesci și îngeresc!, decă dragoste 
nu am. făcutu-m’am aramă sunătore 
și chimbal răsunător..

Și de ași ave prorocire, și ași 
sci tote tainele și totă știința și de 
ași ave tdtă credința în cât să mut 
și munții, dăcă dragoste nu am, 
nimic nu sunt.

St. Paul, Către Corintenî Ep. I.

— Răsbunarea omului nobil este 
iertarea și uitarea.

Schiller

Dintre tote popdrele lumei, 
cel mai mândru și cel mai curagios, 
der tot-de-odată cel mai cuminte în 
sfaturile sale, cel mai statornic în 
principiile sale, cel mai dibaci, cel 
mai muncitor și în- fine cei mai 
răbdător a fost poporul roman. Din 
tote aceste însușiri s’a format armata 
cea mai puternică și politica cea 
mai prevăcjătdre, cea mai hotărîtă 
și cea mai consequents ce a fost 
vr’o-dată. Sinteza sufletescă a unui 
Roman era 'dragostea de patrie și

*) Din cartea „Vorbe înțelepte-1, culese de 
Aurel C. Popovicl.

de liberate. Sub acest cuvânt de 
libertate Romanii înțelegeau un Stat 
în care nimeni nu este supus de cât 

(legei, și unde legea este mai puter
nică de cât omenii.

Bossuet.-

— Iste mai puternic acela care 
se învinge pe sine, de cât acela care 
cuctresce o cetate.

Schiller.

— Omul cinstit îșî face o lege 
de a ine ce a promis, chiar și în 
lucrurile cele mai mici.

Blanchard.

— Li)ga de credință religidsă 
s’a dovedit tot-deuna o rădăcină pu
tredă în vie,a popotelor căci ea nu 
satisface trtbuințele sufletesc! ale 
omenilor și, ce regulă, biruința este 
a acelora car. gciu să-și păstreze 
sentimentele rejgibse.

Frieterich Von Hedwald.

— Pot se-ți fie prieteni nisce 
omeni, cărora o natură ca a ta le 
este în ascunsul inimei lor o vecinică 
mustrare ?

Ar. Schopenhauer.
— Reputația ce se trage din 

părinți e înșelătbre și în curând se 
consumă, dacă nu o însoțesce vir
tutea proprie.

Macchiavelli.

SULTE ȘI DE TOTE.
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serica pe propria lor socotălă. ’.Epitropia 
.primi proiectul de ore-ce și biserica căpăta 
■o mai bună posițiune. încercarea era din
tre cele mai grele, de ore-ce era vorba de 
mutarea unei încăperi colosale nesusținută 
■de nici un stâlp. Biserica e lată de 28 
metri, adâncă de 49, turnul e înalt de 68 
metri, âr intrarea e de 30 metri. Greutatea 
jzidirei se socotesce la 133,000 tone greu
tate. Distanța de mutat era de 15 metri. 
■Operația era îngreuiată prin faptul, că d’a- 
flupra întrărei se află o ferâstră rotundă, 
hr zidirea nu e tocmai puternică. S’au gă
sit totuși doi antreprenori de mutări (house 
movers), care pentru o garanție de| 210,000 
mărci au întreprins lucrarea, 150 lucrători 
au lucrat timp de 6 cjile și-au dus între
prinderea la bun sfîrșit.

Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 120 25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4I/2°/0. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.10
Bonuri rurale eroate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii...................  202.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.— 
Renta de argint austr....................... 101.65
Renta de hârtie austr........................101.50
Renta de aur austr............................ 120.70
LosurI din 1860................................  153.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 12
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 120.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 695.50 
NapoleondorI......................................19.12
Mărci imperiale germane .... 117.35 
London vista.............................. 240.17 y,
Paris vista................................. 95.37*/ 2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.35
Note italiene.................................93.40

u ș 6 r ă dela 100—102 fii. — Serbescă: g r e a 
102—104 fii.,de mijloc 98— 100fii., ușoră 
96—98 fii. kilogramul.

Este important a face atențT pe -ge 
■ce sufer de șoldină și reumatism asupra 
renumitei alifii a lui Zoltan — cum do- 
vedesce mulțimea scrisorilor de recunoș
tință. Așa de esemplu colonelul Zaficar, 
preposit Iosif Zsendovits, ddmna Dr. loan 
Wegh, Dr. Richnavsky, Gabor Fodor, ba- 
ronesa Stranszky, grof Nyăry, grof Kegle- 
vich, grof Auersperg, și-au esprimat mul
țumirea și recunoștința lor pentru acesta 
escelentă alifie, cu care s’au vindecat de 
suferințe reumatice. O sticlă 2 corone în 
farmacia lui B. Zoltan.

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. » 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. n 19.- n 19.10
Galbeni Ti 11.30 77 11.40
Ruble RusescI 7) 126.- 71 127.—
Mărci germane n 58.50 71 —.—
Lire turcescl 10.72 71 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/o 100.- 101.-

Cura băilor de bnrueni depurative 
„I)inși>reaiin“ Ploe^ci. Gu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pote res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de re- 
cela. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțiala, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curtirisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
rndrtea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pdte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
•dropat.

din 26 Mart 1902.
Bursa de Bucuresci

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... f>"/o Apr.-Oct 98?/8
„ „ Impr. 1892 . . & a Iaii.-Inl. 9? 7«
„ „ din 1893 . . . 5 „ 97.‘/4
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct. 84.-
„ „ Impr. de 32*/,  mii. Ian -iul. 85.—
„ „ Impr. de 50 mii. . n J7 85.i/2
„ „ Impr. de 274 m. 1890 A „ H ii 85.1/,
„ „ Impr. de 45 m. 1891 71 11 85.i/2
„ „ Im. de 120 mii. 1894 86.-
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ n 77 86.—

Oblig, de Stat (Conv. rurale) f! » Mai-Nov. —.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1833 5% ian.-Iul. —
n » n din & a Mai-Nov —.—
„ „ „ din 1883 Iun.-Dec. —.—
» „ „ din 1890 r> » Mai-Nov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . & a Ian.-Iul. «5-7r
Scris, fonciare rurale din 1890 4 „ 83?/,

„ „ urbane Bucuresc 5 a 11 71 81?/8
77 Jî 1 ’ a 11 M 77.’/2

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 a » 77
—,

V. N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 86.— 500 într. v. —.—
Banca agricclă.............................. 500 150 v. 2260
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 260.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2'0 11 11 185.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 430.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 430.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —
„Patria1,1 Soc. de asig. uit. 4 1> 1 100 —.—
Soc. rom. de petrol L etn. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 10C0 —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur............................... — n »
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 « ii -.—

De sărbătorile Pascilor nemțesc! 
în fie-care iți dela 7 ore sera până la 
II ore noptea

PRODUCȚIE
5

a uriaș Excelsior,
neîntrecut până acuma în reprodu
cerea clară de cântări, vorbiri 
și piese de mu si că.

Programul alcătuit bogat pro
mite și pentru familii petrecere 
amusantă.

Bufet bogat.
Pentru beuturi s’a îngrijit fârte 

bine.
Cu totă stima

Friedrich ISchmidț

Oalezxd.euruJ. septemânei.
MARTIE. (19'12) are 28 dile. GERMEN AR.

țlilele Călend. Iul v. Călend. Gr eg.

Dum. 17 Alexa 30 j- Pasci Quiri.
Luni. 18 8. (Jiril Aep. Ier. 31 f Pasai Arnos
Marți 19 Jtfrisan. și Darie 1 April. Hugo
Mere. 20 Ssfțluc.în munți 2 Francisc
Joi 2L C. păr. lacob 3 Richard
Viner 22 'h m. p. Vasilie 4 Amalia
Sâm. 23 C Nic.’și2('0îiiv. 5 Izidor

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 18 Martie 1902

Bursa de măriuri din Budapesta.
din 26 Mart. 1902

Cuali
Semin t e tatea Prețul per

per 
Hect. 100 chilograme

dela pană ia
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.50 9.65
Grâu dela Tisa . • • 80 9.45 9-b5
Grâu de Pesta 80 9.45 9.55
Grâu de Alba regală . . 80 .— ,—
Grâu de Bâcska .... 80 — .—
Grâu unguresc de nord . to .— .—
Grâu românesc .... 80 .— . —

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori noue per 

Hect. 10C chilograme

dela până la
Sâcara . . . 0—72 7.45 7.55
Orz . . . nutreț,. . 60—62 7.35 7.45
Orz. . . , de rachiu 62—64 6.10 6.20
Orz . . . de bere . 64-66 5.75 6.—
Ovăs . . . —— .— —•
Cucuruz . bănățen . 75 .— —•
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— — w—
Cucuruz . .
Hirișcă

11 71
4.50 5.—

Producte div. Soiu 1 C u r s u î

dela pană
Săm. de trifoiu Luțernă ungur. 0) 48.— 56.—

„ transilvană 3-t— 42.—
n „ bănațenă rf

&
45.— 48.—

„ roșia71
Ulei de rapiță rafinat du pl LI 0 rd —.— —
Ulei de in . . irfH —.— — .
Unsdre de porc dela Pesta 0 55. 0 56.—

11 77 dela țeră . 0 —
Slănină sventată . •d ■46.— 47.—
Prune .... din Bosnia 0 ...— - .—

77 0 —.— —.—
Lictar .... Slavon și Serbia rl — —

din Serbia în s. 17.50 18.—
Nuci . . . • slavon nou Pi —,—
Gogoși. . . • sârbesc —.—

77 din Ungaria . . 2 —.—
Miere . . . . ungurescl. G) —.— —.—

serbescl . h —.— —.—
Ceră . . . brut . . —.—• —.—
Spirt . . . . Drojdiuțe de s.

S c o ni i> t u r i >

Banca na . a Rom.i «°/o Paris .... S7o
Avansuri pe efecte 7 .. P tersburg . . &7n
Banca agricolă 9-10% Berlin ....
Londra .... 3 - Belgia .... 3-
Viena......................... 3y2 Elveția .... 37'2

Asociațiuuea 
cremni agricol a micilor proprietari 
dă împrumuturi pe întabulare mici
lor proprietari, pe lângă amortizare 
pe termin mai lung ori mai scurt.

Dela fondare a dat împrumuturi la 

23262 împrumutători, 
cărora li s’au plătit în numerar

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

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; ioforma- 
țiuni la Redacțiunea acestei foi.

1—4.

0 casă de venijare.
în Brașovul-vechiu, Strada la

terală nr. 42. cu 2 odăi, 1 bucătărie, 
grajd, șura tot de peatră, o curte de 
152 stângenî □, grădină de 488 
stângenl □. Se vinde din mână li
beră. Informații se pot lua dela pro- 
prietarea casei
2 -3.(456) Veduva Reveica Moldovan.

Institutul dă deslușiri mai de-aprope 
despre modalitatea împrumutului tuturor. 
Prin adresarea unei simple scrisori se pote 
primi din parte părților îndrumare și insti
tutul pe lângă plată moderată intabuleze 
împrumuturile și anticipeză și spesele de 
lipsă.?

Cari se înteresază de astfel de împru
muturi, să se adreseze de-adreptul la institut

Budapest, Bălvăny-utcza 19 sz.

-Măsura 
sâu 

greutatea
Calitate».

Valuta 
în

Kor. fii.

l H. L. Grâul cel mai frumos 14 80
71 Grâu mijlociu . 14 40
71 Grâu mai slab . , . 13 60
71 Grâu amestecat 11
n Secară frumosă. 9
n Secară mijlociă. . . 8 50
n Orz frumos .... 6 90

Orz mijlociu. . . . 6 60
n Ovăs frumos. 6
71 Oves mijlociu . . 5 70
n Cucuruz ................... 8 _
n Mălaiu (meiîi) . 8 _
n Mazăre........................ 22
71 Linte........................ 18 __

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

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

1 kilă Carne de vită . . — 88
71 Carne de porc . 1 04

Carne de berbece . . — 60
jlOO kil. Său de vită prospăt . 44 —

1 » Său de vită topit . . 72 —

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%..................... 119.85
Renta de corone ung. 4% ... 97 50

EBăile Midie
U „F 1 a
vor deschide în 23 Martie st.

| Se cumpărăm numai bombonele | 
lui Kethi Veronica iPermete)! • 
Bombonele Rethi veritabile se capetă i 
numai la producentul și în farmaciile din ’ 
Brașov: Julius Hornung’, Emil Jekelins, 
Franz Kellemcn, Eduard Kugler, Neustiidter |l 
Edmund, II. G. Obert, Victor Roth. Făgăraș: 
Ved. P. lohann Hernann, Friedrich Pildner, , 
firma Auer & Graeser.

Carsul losurilor private
din 26 Mart 1902.

cump. -ude

Basilica.................................... 19 40 20.40
Credit .................................... 438 — 442.—
Clary 40 11. m........................... 170.— 173. -
Navig pe Dunăre.................... — —
Insbruck .............................. 84. 87.-
Krakau .................................... 7n. - 85 —
Laibach.................................... 71.— 78.—
Buda......................................... —. — —
Pa'fiy......................................... 217 — 21’1.—
Crucea roșie austriacă . . 186.— 192 -

» „ ung..................... 5'1 50 57 50
„ „ itftl..................... 30.50 31. 50

Rudo f .................................... 78.— >1 —
Salm......................................... 235 — 240.—
Salzburg.................................... 82 — ^3 —
St. Geuois .......................... 270 — 280.-
Stanislau ......................... —. — —' —1
Trientine 41/2°/n 100 m. c. . 428.-- 432.—

„ 4% 50..................... 40.— 43.—
Waldstein............................... 62.— 65.-

„ de 10 franci . . . 32 50 33.50
Banca h. ung. Ju/n . . . . —.— —

se
nou Cabinele încălzite. Prețul 
uifici calde ÎW ci*.

loan I Pe’șinariu.k3=3

Tergul de rîmători din Steinbrach.
Starea rîmătorilor a fost la 25 

Martie n. de 34,617 capete, la 26 Martie 
au întrat 1072 capete și au eșit 635 capete, 
rămânând la 27 Martie n. un număr de 
35,054 capete.

Se notâză marfa ungurescă : veche 
grea dela 100.— 102 fii. tînără grea dela 
106—107 fii., de mijloc dela 102—104 fii.

«
plătesc celui ce va

■ ma; câpeta vre-odată | 
durere de dafiți, oti iî va 
mirosi gura, după ce va folosi 

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentr > pa hetarn 20 filler deo-eL'it) 
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

Să se câră i rit tindeuea apriat apa 
■Jc dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, undi- nu se pdte căpăta, triurt 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

ai W i X B) A
id restituțional

se întrebuiuțeză în grajduiile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după strarațil mari, precum și la scrinrjre. 
încordai ea n0rvilor etc 11 face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordii ar la trenaj.

— Veritabil numai cu marca de sus. —

o
a>

o.

Se capetă îa BRAȘOV la farmacia 
D-mi Victor Rotii și la farmacia in- ’ 
gerul păzitor, Tervu grâului Nr. 7.

Se capetă în tote farmaciile și drog, din Austr.-ung.
Deposit principal ia

k u. k Oestr. k. Rumăn. u. flirstl Bulg. Hoflieferant. 
Kreis-Apotheker KORNEUBURG bei Wîen.

1
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V;

| CAFEA
din Visame. din Finme.

| 5 Kgr. MANILLA 13 cor. 50 b.

g 5 Kgr NEW CUBA 15 corone. |

5 Kgr. CAFEA CUBA 16 cor. 50 b.

Mi
| 5 Kg. SOERABAJA 16 cor. 50 b. |

1 
r

BCafele amestecate
2 Klgr. Soerabaja, 
I1/! „ MadjokertoJava,
l'/2 „ BrabatrosMocca.
5 Klgr. fl® cos*,  fiii îbiwă. 

5^' Ceva mai bun nu există.
Vămuite și franco, fără alte spese, trimite cu 

rambursa, său dacă se trimit bani.

■

<£iia gfhame.

Societate
«t£o> FIVIHE.

-—
7IKÂ& JENO.

[
iS
3ll

Cutia, poștei țț, |

te’S' Prețuri curente gratis, •'9®

Inscripțiunea de mai sus într’adever o merită 

Picăturile rusesci4 
ce se prepareză în farmacia

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

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

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

Prețul 8 cor. 60 Psani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fl.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesci1’ veritabile se pot căpătă 

numai în farmacia

0 lui VASILIE MIJIN în Melencze, 
b—20.(421') (comitatul Torontal)

9

sic articole

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie cn Rambnrsă. 
Discreț. ă K. 2, 4. G^ 8, 10 etc.

Nr. 2921 Ep.

Publicare ie licitatiune.>
In scopul

zidirei bisericei catedrale greco-orientale în Sibiiu,
.cu suma preliminată de 369,080 COFOJie 14 filei! prin acăsta se publică

O C X O Z2 S.
Planurile, preliminare!© de spese, condițiile generale și speciale de 

licitare se pot vede în cancelaria Consistorialul archidiecesan, strada Mă
celarilor nr. 45 pană la 19 Aprilie St. n. anul curent în orele ofici6-e, de 
unde licitanții pot primi și blanchete pentru compunerea ofertelor.

Oferte se primesc numai pentru zidirea întregă și numai decă 
corespund întru tdte condițiilor de licitare pană la 20 Aprilie anul curent, 
stil nou la drele 12 din cji, și sunt a se înainta la presidiul Consisto- 
riului archidiecesan în Sibiiu.

Sibiiu, din ședința Oonsistoriului archidiecesan, ca senat epitro- 
pesc, ținută la 13/26 Martie 1902.

Consistorial archidiecesan al bisericei greco-orientale 
române din Transilvania.

ca

I

■asgggsasaagHl 1 =; i|i == iiB | Subsemnatul am onbrea a me recomanda On. public 
mjj din loc și jur, ca

S primul maestru zidar român
Lin s
1^ diplomat în Brașov,
a care întreprinde orl-ce zidiri none

cad în branșa acesta. A vend în vedere praxa-mi
îndelungată, mă aflu în plăcută posiție de a satisface pe 
deplin ori ce dorință și a mulțumi pe On. public cu ser
viciile mele, carî vor fi cât se pote de culante și solide.

Tot ce se lucreză este sub conducerea mea și supra 
veghiarea mea proprie, asemenea ori ce lucrare luată asu- 
pra-nri se face la terminul fixat, fără întârziere și de tot 
ieftin și fără concurentă.

Rog deci pe On. public pentru sprijinirea întrerprin- 
derei mele.

1-10.

Cu totă stima:

IOAN VOICE, 
m&cstria HÎdar diplomat 

Brașov, Strada Țîntașilor nr. 2/b. 
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țjgy p ș. ă w ă 8 î e n s ct ă; s g

gf Cel mai ieftin deposit de încălțăminte. j §

O

Deore-ce am prin it quantitățl forto 
mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și copiii în fasbnele cele mai nouă, din 
fabricele cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

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

a wânde fote mărfu
rile ©u prețuri iefti

ne de mirare!
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păr. ghe

n

Pentru Bărbați :
e son pie de vacs, ga

rantat sol d . .
cu i eseț dA vies ga
rantat solid . . .

bocanci de vies solid
galoșate cu lac solide 4.3r> 
bocanci de iuft galb. 4.60

Dril, dela 93 cr. în sus. Ghete

n

fi

n

de

2.60

2.90
3 80

1
1
1
1
1
1

Pentru Dame:
păr. ghete pa eut cn zug, solide 2,60 

n
Gems

n

5
6 
ft

S
ft

» 

f*  

75 

71 

>1

n

71

n

71

n

nastuiî
n * 

șirete . 
eu iac .

. 3.50
. 4.20
. 3.80
. 4.—

ft

ft 

ft

r

mici

n

n 

n

de inănu,e
de p'ele galb uă de

gems ou nas uri
pentru copii dela 60 cr. în sus.
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n
»

n

Pantofi
Coiaianele Ia nifcurti sc efectueză promt și eu mare aeurntețti.

I. D. AVRIGEANU 
DEPOSIT și CONFECȚÎUNE de ÎNCĂLȚĂMINTE, 

Brașwv, Strada Sforțai nr. 34, la trei stele.

Pr’nc'P'ul meu este, ieftin, bun și vî

5—10

Deschidere de fabrică!
Am

care opt 
siderabil

con-

onore a aduce la cunoscința On. public, că 
FABKICA DE MAȘINI, 

ani am avut’o în Kezdi-Vâsârhely, acum în mod 
lărgită, sra strămut at’®

W în Brașov Strada găreî nr. 54 "Wl
(în partea Villei Stenner) lângă vamă.

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

Me rog de sprijinul On. public
cu totă stima

Szombat Samu.

de
de

6-10 (■152)

__ _______________ Cumpărători de motore
-K - - ------------------- ------ ----- -----

înainte de a cumpăra, se se 
convingă care este fabricatul 
_= eel BSii*ă  huși. ——

Fabrica de motore
din Drezda, SOC. pe acțil.

(fost Hille;. 
Fabrică cele mai bu
ne Motore cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu

Benzin pentru mori. iVUasmi perfecte simple, trainice sigure și spese puține la 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitore reference, despre mașinele liferate.

Reprezentanta generală si deposit de mostre Ia 

IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 
Vf. Theresienring? 4fi, (’ângâ gara de Vest).

4 - 13,148,

Tipogiafia A. Mureșianu,Brașov,


