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Un cuvânt cătră cetitorii noștri.
1

Peste câte-vacjile se’mplmesc opt-spre-<jece ani de 
când „Gazeta Transilvaniei" a devenit cțiar cotidian.

Intrega națiune a salutat cu bucurie și însuflețire 
evenimentul, că primul și cel mai vechiti organ de 
publicitate român din monarchia habsburgică,ajunsese 
a fi, după stăruințe și lupte neobosite pentru binele 
și înaintarea nemului în timp de patru-c|eci și șâse de 
ani. și cel dintâiu cjiar cotidian român la noi.

Atunci ne-am adresat cătră publicul român și am flis, 
reprivind cu satisfactiune la resultatele muncei nostre 
Ziaristice, că avem încredere și speranță în viitor. 
„Gazeta Transilvaniei" e un organ de luptă și nieî-odată 
n’a fost mai mare lipsă ca se lupte umer la umer cu 
toți Românii de bine ca acum, când se ridică proroci 
mincinoși și când adversarii românismului se pregă
tesc a lua cu asalt cetățuia solidarității nostre națio
nale, cea din urma întăritură, îndărătul căreia se adă- 
postesce oștea luptătorilor noștri pentru egala îndrep
tățire națională.

Atunci am esprimat tot-deodată dorința fierbinte 
să ne fiă dat a contribui cât de mult pentru o strînsă 
unire între toți factorii noștri naționali și cu mic cu 
mare se lucrăm și se luptăm spre recâștigarea drep
turilor nostre naționale.

In măsura în care s’a manifestat entusiasmul Ro
mânilor din fote părțile și în deosebi al junimei ro
mâne, la scirea despre aparițiunea cotidiană a „Ga
zetei Transilvaniei", fierbea și clocotea ura adversari
lor esistenței nostre naționale și mai ales a junimei 
lor fată cu causa nostră.

Este în deobște cunoscut, că junimea română uni
versitară din Clușiu, felicitând cu cea mai mare căl
dură „Gazeta Transilvaniei", a fost din causa acăsta 
obiectul celor mai sălbatice atacuri și persecuțiuni din 
partea tinerimei maghiare clușiene.

Der nici Ziarul nostru n’a scăpat de urgia aces
tei tineriml, crescute în spiritul fatal al acelui șovi
nism nenorocit, care nu pote trai și nu se pote nutri 
decât prin ură și cu ura, prin certă și desbinare între 
fiii aceleași patrii și în numărul dela 8 (20) Main 1884 
al foiei nostre scrieam:

„Gazeta Transilvaniei" a fost arsă de cătră tincri- 
„mea maghiară în cafeneua Orban și’n piața Clușiului.

„Tribunalul fanaticilor din Clușitt ne-a declarat ere- 
„ticl, ne-a afurisitși ne-a condamnat la morte prin ardere.

„Sentința a eseeutat’o tinerimea maghiară dela 
„universitatea din Clușitt.

„Arderea însemnă nimicire
„Ce nu se pote distruge nici prin venin, nici prin 

„fier, se distruge prin foc.
„Gazeta" a fost arsă pentru-că este credincibsă 

„neamului românesc"...
Junimea română a tiebuit să sufere mari prigo

niri, der ea cu sufletul ei curat, cu inima ei inflăcă- 
rata pentru marele ideal național nu s’a încovoiat, n’a 
șovăit nici o clipită, ci a rămas strîns alipită de cla
rul nostru, pe care, cu bucurie și cu mândrie îl felici
tase pentru demnitatea, cu care a sciut lupta tot- 
dâuna în apărarea poporului român.

De-atunci multe s’au petrecut. Multe am trebuit 
să indurăm noi Românii din causa sorții vitrege, de 
care n’a putut scăpa poporul nostru cu tăte încordă
rile și jertfele aduse de fii săi credincioși.

„Gazeta Transilvaniei" veghiând cu credință în 
tot timpul acesta la postul, la care a stat neclintită 
timp de-o jumătate de veac, șl-a îndoit puterile și a 
continuat lupta pentru drepturile și libertatea opincei 
românesc! dintre Tisa și Carpațl.

A avut însă c|ia.x*ul  nostru să străbată în acești 
opt-spre-cjece ani și c|ile amare, ce i-le-au pricinuit nu 
atât uneltirile și prigonirile inimicilor causei române, 
cât mai mult esperiențele durerose, ce a trebuit să le 
facă chiar înăuntrul taberei nostre, în care s’au furișat 
aprope pe nesimțite intriga și spiritul vrajbei între frați.

Nimic nu pote să strice mai mult unei oștiri, ce 
stă în fața inimicului, decât neînțelegerea și împăre- 
chierea în șirurile ei și între conducătorii ei. Acest 
groznic pericul ne-a amenințat și ne amenință încă 

în mare măsură, fiind-că influențele străine, ce tind 
a-ne derăpena, folosin,uu-se de slăbiciunile omenilor 
noștri și încercând a-ne sparge șirurile, de vre o Zece 
ani înebee par a câștiga tot mai mult teren între noi.

Așa aceste influențe au căutat a ne desbina în 
afacerea. Memorandului la corbnă și astăc|I tind a-ne 
desbina ațîțând ambițiunile cărturarilor noștri, șoptin- 
du-le și vorbindu-le de tot felini de isbende însem
nate politice, ce le-ar pute dobendi, dăcă ar părăsi so
lidaritatea națională, ce, cu to te neajunsurile, ne-a 
ținut pană acțl încă teferi în piciore, și decă ar umbla 
pe nouă cărări necunoscute și nebătute pentru a în
treprinde Dumnecjeu mai scie ce soiu de „acțiuni politice".

In mijlocul tuturor acestor uneltiri și rătăciri 
„Gazeta Transilvaniei" a stăruit și stărue, pe cărarea 
cea dreptă, ce au bătut’o de văcurî strămoșii și pă
rinții noștri și au întărit’o cu chiagul sângelui lor 
vărsat pentru apărarea și liberarea nemului și a patriei.

De pe acestă cărare, pe care pășim încet der si
gur și cu tărie, suntem convinși, că pe noi Românii 
nu ne va pută abate și împinge nici o putere lu- 
măscă, căci siguranța și tăria, ce ne-o dă, este con- 
sciința, că arborele vieței nostre naționale are rădă
cini afunde în acest pământ, pe care ne-a așeejat divul 
Traian și că precum în vecurile trecute nici o vijelie, 
nici un orcan nu le-au putut nimici, așa nu le vorputâ 
nimici nici în viitor.

Numai un singur dușman, cel mai strașnic, cel 
mai înfricoșat dintre toți dușmanii de pe lume, ar pută 
să rodă aceste rădăcini, să le usuce și să le stîngă și 
acest dușman este: vermele ncîncrederei inire frați.

Contra acestui verme pustiitor a luptat și luptă 
„Gazeta Transilvaniei" dimpreună cu toți Românii 
bine simțitori cu totă tăria sufletului și cu tătă încor
darea puterilor sale.

Am ținut și vom ține sus stindardul naționalității 
române și al ondrei nostre naționale păna la ultima 
răsuflare. In jurul acestui stindard am chemat pe frații ro
mâni să se grupeze la 1848, la 1860, la 1881 si am 
avut mulțumirea sufletâscă de a vede, în timpul mai 
nou, că după trei Zeci de ani de asupriri și prigoniri 
poporul român, din munții, văile și câmpiile nostre, 
n’a încetat nici un moment de a-1 perde din ochi.

Credința tare, ce-o avem în învingerea principiilor 
înscrise pe acest stindard, principiile mărețe de bună 
stare și fericire a patriei și a poporelor sale, ne a în
curajat, pe lângă încrederea cu care ne-a onorat pu
blicul român, de-a aduce jertfe îndeosebi pentru deș
teptarea și cultivarea poporului nostru țăran.

Ne-am convins, că cjiarele nostre naționale nu-și 
pot împlini marea lor chiămare, dâcă nu se vor nisui 
a face ca poporul încetul cu încetul să fie în stare 
a-le înțelege și a-se folosi de povățuirile bune, ce le 
cuprind. Acâsta se putea face numai prin aceea, că se da 
poporului țăran putința de a ave și el fo;a lui, pe care 
să-o pricepă și prin care să i-se deștepte gustul de ce
tire și să i-se cultive și> întărâscă simțul național.

„Gazeta Transilvaniei" a fost cea dintâiu, care 
prin popularisarea numerelor sale de Duminecă, 
înainte cu doi-sprecjece ani, a pus temelia Ziaristicei 
nbstre poporale. Cu mândriă și satisfacțiune putem 
constata, că esemplul nostru de câțl-va ani a fost ur 
mat și de alții.

Totdâuna am fost pătrunși de convingerea, că 
tăria nostră națională nu se pbte răzima decât în po
por și că ea se pote manifesta numai prin popor, de 
unde urmeză, că datoria cea mai de frunte a cărtu
rarilor noștri este de a-se fvce vrednici de încrederea po
porului. Spre scopul acesta ei n’au nici o lipsă de „ac
țiuni politice" meșteșugite, pe cari numai adversarii 
noștri le înțeleg și cari numai lor le pot aduce folos.

Stai Române și nu te pripi!
Zama ce se fierbe acum în biele celor puternici 

nu-i pentru tine pregătită.
Legă frăție cu fratele tău și-ți apără înainte de 

tbte vatra și limba ta strămoșescă!
Atunci te vei face vrednic de ospățul, ce se va 

da odată și pentru tine !

Studenții români la Roma.
Am amintit în numărul trecut de 

Dumineca despre primirea entusiastă a 
studenților români la congresul societății 
„Corda Fratres*  din Roma.

Inima ni este plină de bucurie, ve- 
dend dragostea sinceră a fraților italieni 
față cu neamul nostru și nu ne putem 
opri a nu face o dare de sămă mai amă
nunțită asupra celor petrecute la Roma 
în timpul congresului.

Etă ce se scrie din Roma cu data 
de 4 Aprilie:

Roma, 4 Aprilie. Eri, la Tivoli, stu
dentul român Gapeleanu, silit fiind de stu
denții italieni, a esplicat, timp de-o oră 
cestiunea națională a Românilor ardeleni. 
Cuvântarea lui a avut un mare succes, 
fiind aprobată cu entusiasm. Erau de față 
și patru profesori universitari, cari de-a- 
semenea au aprobat esplicațiunile date 
de Gapeleanu. Studenții italieni au foto
grafiat pe Capeleanu pe când vorbia. 
Simpatiile pentru Români au fost unanime. 
— In ultima ședință ordinară a congresu
lui „Corda Fratres" s’a discutat despre 
participarea studenților italieni la congre
sul din Budapesta. Discuția a fost furtu- 
nosă. S’a admis în acăstă privință de a-se 
respecta disposițiunile consacrate în con
gresele dela Turin și Paris. In ceea-ce 
privesce secțiunile, s’a admis principiul de 
naționalitate, (adecă fie-care student se ia 
parte la congres ca membru în secțiunea 
naționalității sale).

Studenții români din Macedonia au 
trimis congresului următorea telegramă:

„Studenții macedo-români salută pe 
congresiștl și sunt cu gândul și inima la 
înțeleptele lor decisiuni. Dorim înfrățirea 
fiilor gloridsei Rome. Trădscă Italia! Tră
iască frații noștri studențl italieni !u

*

Roma, 6 Aprilie. Aseră membrii con
gresului au fost primiți în recepție în sala 
museului capitoliului (primăriei). Sala era 
iluminată a giorno și cânta musica comu
nală. Afluența era mare. Cei mai de frunte 
cetățeni ai Romei erau de față. AdI dimi- 
neță, la 11 ore, în sala curiaților, a fost 
mare recepțiune pentru predarea steagului 
de onore românesc, studenților italieni. So
lemnitatea a fost presidată de ministrul 
instrucțiunei publice, Nași, și de prințul 
Colonna, primarul Romei. Intrarea studen
ților români a fost salutată cu lungi a- 
plause. Studentul român Iliescu a ținut în 
italienesce un discurs, care a fost mult 
aplaudat. Au vorbit apoi studenții români 
Vișoiu, Xeni, Orănescu și Capeleanu. Vice
președintele Persico a mulțumit, apoi mi
nistrul Nasi a ținut un lung discurs, din 
care estragem următorele;

„Voi Români, cari ați voit să lăsați 
tinerimei italiene un semn de frăția vos- 
tră latină, primiți prin graiul meu espre- 
siunea viuei mulțumiri și a adencei afec
țiuni, ce are pentru voi totă tinerimea 
acesta. Voi, prin acest semn, nu ne spu
neți numai, că tinerimea română e unită 
cu a nostră prin pactul societății „Corda 
Fratres", der ați și dovedit, că întregul 
spirit al poporului vostru vă urmeză în 
acestă Romă eternă, mama comună, a 
gintei nostre. Și mi-se pare, domnilor, că 
în jurul acestui steag, fâlfâie totă poesia 
Carmen Sylvei (aplause nesfîrșite) Trăescă 
România! Trăescă Carmen Sylva! O, Ro
mâni! și mie îmi este dat se afirm, căadi

inaortiur.Be
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aici, pe dealul capitolin, dimpreună cu ti
nerimea italiană e spiritul intregei nostre 
țeri, e sentimentul poporului, ca și acela 
al înalților săi representanți!“

La recepțiunea dată după solemni
tatea predării steagului de cătră ministrul 
agriculturei Buccelli în onorea studenților 
români, acel ministru a pronunțat urmă
torul discurs:

„Iubiți și valoroși Români!
„Mult mai mult decât marmora și 

bronzul, pe cari este gravată istoria, și 
mai bine, decât tradițiunile poporelor, pe 
cari timpul adesea-ori le distruge, purtațl 
voi în sângele vostru, reînoit de-a curme
zișul atâtor generațiuni, o înaltă, profundă 
și neștersă convingere, că voi sunteți fii 
acestei Rome, căreia două-deci și șepte de 
secole i-au dat dreptul de a-se numi ne- 
muritdre. Acestă nobilă fraternitate ne 
unesce deci cu voi și noi ne declarăm 
mândri de valorea vostră și de nestrămu
tata voslră iubire. Voi sunteți pentru noi 
o avan-gardă latină nebiruită, pentru ori
ce eventualitate posibilă.

„Traian, acel împărat eroic, carevie- 
țuiesce și palpită în sufletele vostre, ca și 
în ale nostre, a asigurat legiunilor sale 
triurnfătdre posesiunea terilor invidiate și 
încântătore. Tot ce este mare pentru voi, 
a fost făcut de Traian. Voi diceți, că 
Traian cu o tăietură de sabie a despicat 
lanțul de munți, că rostogolirea zăpedii 
din vârful munților voștri este tunetul lui 
Traian, că calea laptelui din constelațiuni 
este calea lui Traian. Bucureștii deci suni 
Roma Orientului. Din sufletele vostre pline 
de iubire se revarsă un lirism pentru an
tica patrie și din ele ies himnuri de feri
cire pentru Roma-mamă. Și CarmenSylva, 
care întrece pe cei mai grațioși poeți mo
derni, amestecă cu anticul laur roman, ce 
pote încă încorona capul regelui vostru, 
radele virtuților sale atât de încântătore. 
Astfel istoria și poesia se contopesc în 
sufletul poporului vostru și creăză între 
noi o legătură indestructibilă.

„Trăescă România!"

Revista politică.
In dieta ungară s’a început 

Joi desbaterea budgetului ministeriului 
instrucțiunei publice. Din cuvântarea 
raportorului Kammerer aflăm, că 
acest budget va înghiți anul acesta 
cu 5 milione mai mult, decât anul 
trecut, căci pe când anul trecut 
cheltuielile făcute cu școlile, bisericile 
etc. erau de patru-Jec.I și una de 
milione opt sute de mii, anul acesta 
s’au ridicat la patru-flecl și șepte de 
milione trei sute de mii corone. 
Din plusul de cheltuieli doue mi- 
lidne se vor cheltui pentru universi
tățile din Budapesta și Clușifi, 

600,000 pentru gimnasii, er doue 
milione și jumătate pentru școlele^ 
poporale, mai ales pentru șcbiele de 
stat, ce se vor înființa în ținuturile 
locuite de Români și Slovaci, în co
mitatul Caraș-Severin și în comita
tul Neutra

Ministrul PTâzsszcs luând cuvân
tul a spus, ceea ce am aucfit deja 
de atâtea-ori din gura bărbaților de 
stat maghiari, că gândul și năzuința 
lui va fi, ca se întărescă prin școli 
cultura maghiară, fiind-eă convingerea 
lui este, că țera numai atunci va fi 
fericită, când cultura ungurescă va 
pătrunde în tote straturile popula
ți unei (!)

Deputatul Rakovsky din parti
dul poporal l’a întrerupt în vorbire 
pe d-1 ministru, rugându-1 se spună 
statistica studenților după confe
siune (de bună sâmă se se vadă cât 
de tare s’a înmulțit numărul jidovi
lor pe la școli) și l’a mai întrebat, 
că ce are de gând se facă ministrul, 
pentru-ca se se dea copiilor în școli 
o crescere religiăsă morală?

Ministrul însă la prima între
bare n’a răspuns de loc, er la a 
doua a răspuns in doi peri, adecă, 
că are el destulă (?) grije de cres- 
cerea religiosă morală, dârcăînainte 
de tbte trebue formate caracterele 
copiilor. (Am !vre să seim, cum se 
pote forma caracterul fără reli- 
giune?), apoi să li se înmulțâseă 
cunoscințele (Ce folosesc cunoscin- 
țele fără Pumnecjeu?) și mai pe sus 
de tote să li-se tipărâscă în inimă 
spiritul maghiar (Se înțelege, fără 
de spiritul maghiar în c|’ua de acH 
nu este mântuire!)

Tot în acea ședință un deputat 
calvin, cu numele Veress, a acusat 
pe partidul poporal, că este condus 
din afară, de cătră papa dela Roma, 
prin urmare nu este patriotic. La 
aceste cuvinte deputății din partidul 
poporal au sărit, ca mușcați de șerpi, 
și au strigat, că și ei sunt așa de 
buni patrioțl, ca și Calvinii.

Curios lucru, că șoviniștii, în- 
dată-ce im ești de părerea lor, te 
învinovățesc, că nu ești patriot și 
că ești inspirat din alte țări. Parti
dului poporal îi impută, că sunt 
conduși din Roma, Românilor li-au 
spus de-o sută și de-o miie de ori, 
că sunt inspirați din Bucuresci, Sa
șii diii Germania, Sârbii din Serbia.

Etă tocmai în aceeași ședință 
de Joi, a venit un alt deputat cu 
numele Szivăk Imre și s’a năpustit 
cu aceeași acusație în potriva bieți
lor Slovaci. „In cestiunea naționali
tăților — dice Szivak — deosebesc 
două grupuri. Unul este grupul agi
tatorilor, care își capătă hrana din 

străinătate. Asemenea agitatori sunt 
mulțl printre Slovaci (deputatul Ve
selovsky îl întrerupe, Jicend: Nu 
sunt!) Szivak continuă: „Ba sunt și, 
pe acești dușmani primejdioșl ai noș
tri trebue să-i sdrobim. Apoi mai 
este un grup, care vrâ să mârgă îm
preună cu noi pe calea culturală. 
Pe aceștia trebue să-i îndulcima,

Etă, tot pe corda veche se cântă 
și acuma în dieta ungară.

*
Reîntorcându-se spre casă din 

Veneția, cancelarul Biilow nu s’a, dus 
direct la Berlin, ci a venit in Viena. 
Visitei acesteia i-se dă o mare im
portanță politică și e pusă direct in 
legătură cu afacerea reînoirei triplei 
alianțe. Alaltăeri cancelarul Biilow a 
fost primit de Majestatea Sa monar- 
chul. Audiența a durat perte o oră. 
Mai înainte de a fi primit de Majes
tatea Sa, cancelarul german a făcut 
o visită și ministrului comun de es- 
terne contele Golmhow ld, cu care a 
conferit timp de l1/., oră. Biilow a 
făcut visite și altor "bărbați de stat. 
Sera s’a dat în onorea lui o masă 
la contele Golucliowski. Ieri dimi- 
nâța Biilow a părăsit Viena, mer
gând la Berlin.

Se 4'ce> că motivul cel mai de 
căpetenie al visitei cancelarului ger
man ar fi diferențele seriose, ce esistă 
între Italia și Austro-Ungaria. Intre 
acestea e și faptul, că curtea italiană 
e forte indispusă în contra curții din 
Viena, pentru-că cu prilejul călăto
riei moștenitorului de tron austro- 
nngar Francisc Ferdinand în Italia, 
el a ocolit atingerea cu curtea ita
liană. Visita lui Bulow ar fi avut 
între altele scopul de a crea rapor
turi mai amicale între cele două 
curți. In urma acesta se vorbesce, 
că archiducele Francisc Ferdinand 
va face cât mai curând o visiiă curții 
italiane și prin acesta se va înlătura 
una din piedecile, cari îngreuneză 
încât va reînoirea triplei alianțe.

*
In Be’gia a isbucnit o formală 

mișcare revoluționară. Acțiunea socia
liștilor pentru storcerea dreptului de 
alegere universal s’a manifestat cji- 
lele din urmă în demonstrați uni și 
ciocniri sângerăse pe strade. Condu
cătorii socialiștilor adunați la Bru- 
xella (capitala Belgiei) au declarat, 
că la argumentele lor trebue să se 
adaugă acum și forța. Asta au spus’o 
ei într’o mare adunare, la care au 
luat parte și trei republicani din 
Spania. Aceștia au fost espulsațl din 
Belgia. O mulțime uriașă i-a petre
cut la gară pe străinii espulsațl. Toc

mai atunci sosi trenul, care aducea 
pe regele Leopold din Biaritz. Po
porul a însoțit pe rege până la pa
lat, cântând cântece republicane și 
purtând stindarde roșii. Demonstra
ția s’a continuat până năptea târețiu. 
Massele de popor au cutrierat stra
dele, furia lui descărcărcându-se mai 
ales în contra clericalilor. Biserica 
jesuiților și o mănăstire au fost bom
bardate cu pietri; o cafenea fu je
fuită, în timp-ce pe strade între po
lițiști și turburători s’au întâmplat 
ciocniri sângerose.

Demonstrațiile acestea nu se 
mărginesc numai la capitala Bel
giei, căci spiritele sunt turburate în 
țera intrega. Guvernul temându-se 
de nouă ciocniri sângerose, a rugat 
Societatea Crucea Roșie să pună la 
disposiția guvernului tote mijlocele 
necesare. Consiliul suprem al socia
liștilor a decis să dea un manifest, 
în care muncitorii se fie provocațl, 
ca pe Miercurea viitore, când se va 
desbate la cameră revisuirea consti- 
tnțiunei, să fie toți de față pe strade 
și cu tote mijlocele să forțeze revi
suirea.

Situațiunea devine din cji în cji 
tot mai seriosă. Căpeteniile socialiș
tilor țin discurcuri ațîțătore și ves
tesc, că decă guvernul se va opune 
întroducerei votului universal, atunci 
nu numai clericalismului, ci și mo- 
narchiei i-se va face capăt. ț)iarul 
socialist „Le veuple^ scrie, că mun
citorii se înarmâză și că mai mult 
de 30.000 muncitori mineri se pre
gătesc a da năvală în contra capi
talei. Din multe părți se anunță, că 
reserviștii premăresc revoluțiunea și 
cântă „Marseileisa“.

In Bruxella s’a ținut alaltăerl 
un consiliu de miniștrii presidat de 
regele Leopold. S’a hotărît aplicarea 
de mijloce estreme pentru sugruma
rea orl-cărei mișcări. Ministru de 
răsboiu a dat ordin, ca în Bruxella 
și în orașele din provincie se se con- 
voce reservele din 1898 și 1899.

*
Intre Ralia și republica elvețiană a 

isbucnit vin conflict dip'omatic, pe urma 
căruia s’au rupt relațiile diplomatice 
între cele două țări. Acesta este cea 
mai nouă încurcătură politică. Con
flictul a fost provocat de un articol 
apărut în cjiarnl anarchist „Le Re- 
veiR din Gc-nf. Ijiarul acesta a in
sultat nu de mult memoria regelui 
Umberto. Representantul italian Sil- 
vestrelli a protestat la consiliul fede
ral și a cerut să ia măsuri în con
tra cjiarului amintit. La acesta gu
vernul elvețian a răspuns, ca guver
nul italian să facă propunere de ur-
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Veduvă....
— „Pune-mi șeua! mâne ’n zori 

Vreu s’ajung în țeră
Și ’ncolo ’nspre sărbători 

Te-oiu mai strînge ără.

Nu mai plânge; e ’nzadar 
Gând mă chiamă sdrtea,

Am să sbor peste hotar
Să mă lupt cu mortea!

O, de ’1 prind în mâna mea 
Turcul nu-mi mai scapă;

Am să-l frâng ca pe-o nuia
Și să-l dau pe apăl...“

Șl-a plecat voinic spătos 
Să-și ajute frații,

Er în urmă-i furtunos 
Clocoteau Carpațil......

$

Era tdînnă; ploi și vent..., 
Frundele ’s în jale....

Ca o cruce pe-un mormânt
Sta căsuța ’n vale

Și nevasta-’l aștepta
Și ’1 plângea nevasta....

Ventul dor îi mai spunea
Ce-i pe lumea asta.

A trecut o lună...., trei,
Și-a venit Ajunul, 

Au mai mângăiat’o-ai ei,
Și s’a dus Crăciunul.

Mai dădea la liturghii,
Mai plângea pe cale,

Și prin nopțile pustii
Se ’nchina cu jale.

De ’ntâlnia pe popa ’n drum
îi dicea: „părinte

Spune-mi ce-o mai fi de-acum,
Ce-a fost înainte...?!...

Uite ..., nu ’nțeleg,... ’mi-e greu ... 
Toți sosesc din țeră

Numai Gheorghe, Gheorghe al meu 
Nu mi s’arătară..

Era ’ntr’o dimineță de vară..., di senină, 
Din răsăritul lacom o geană de lumină 
Se lasă ’ncet pe fruntea pădurii de pe 

deal...
Sub streșini rîndunica și ’ncepe ruga-i sfântă 
Și firea se deșteptă... și pasările cântă, 
Pe când vâlceaua ’și spune povestea pe

[sub mal.

Apoi... în zări departe, cătându-și o cărare 
Voinicul Domn al dilei, stăpân peste hotare, 
își sprijină pe-un munte bătrânul său toiag... 
Și inângăios în urmă privirile-’și îndreptă 
Spre casa de sub costă, ce par’că stă și- 

[așteptă
Să-și vadă er stăpânul călcându-i peste 

Jprag.

Prin aer se resfață miresme ’nbătătdre... 
Din deal răsună toca, că-i di de sărbătdre, 
Și clopotele chiamă pe omeni la'nchinat.... 
Pornesc copii și mame, bătrâni.... cu toți...., 

[tot satul
Ci ea rămâne-acasă să-’șî legene băiatul, 
Să-i cânte cântec dulce, din suflet întristat:

Flori din deal și flori din vale, 
’Mi-a eșit un cuc în cale,

Mi-a cântat de dor și jale
Dormi cu mama, dormi....

Cucuie, mutați-ai locul,
Ori de nu, căde-ți-ar ciocul
Când o cresce busuiocul

Dormi puiule, dorini....

Flore ruptă din grădină,
Domne ce sunt eu.de vină
C’ara rămas acum streină

Dormi cu mama, dormi....

Ventul vine și se duce
Nici o scire nu ’mi-aduce
Și plângând îmi fac o cruce, 

Dormi puiule, dormi....

Foicică fdie-albastră
Ca o flore strînsă ’n glastră,
Stau orfană la ferestră

Dormi cu mama, dormi....

Ventu ’n prejmă’mi face glume... 
— Mi-a plecat bărbatu ’n lume... 
Când l’oiti mai chiema pe nume?

Dormi puiule, dormi....

Dormi vrăjit de vise sfinte, 
Visurile să te-alinte,

eu.de
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mărire în sensul §-lui 42 din codul 
penal, căci altfel consiliul federal nu 
va face nici un pas. Representantul 
Italiei a răspuns din nou printr’o 
notă, în care a c|is între altele, că în 
Elveția nu se pote obține dreptate, acolo 
pote insulta ori-cine nepedepsit. Con
siliul federal a respins cu energie 
nota si a pretins dela guvernul din 
Roma rechemarea ministrului său 
plenipotențiar. La rendul său Italia 
a respins pretensiunea Elveției, în 
urma căreia—după cum se telegra- 
făză din Berna — s’au rupt rela
țiile diplomatice între Italia și El
veția.

*

Ce o să mai însemne și asta? 
O telegramă din Odessa (port ru
sesc în marea Negră) vestesce, că 
flota rusescă de resboiu dm marea-Nepră 
a primit ordin de mobilisare Autorită
țile marinei rusescl lucreză cu cea 
mai mare iuțelă pentru echiparea 
vaselor de răsboifi. In magasiile ma
rinei de răsboiu din Sebastopol se 
adună munițiuni în măsură mare. 
Pregătirile acestea au produs pretu
tindeni sensație.

Jidovii din România.
Sunt tocmai doi anî de atunci, de 

când Jidovii din România au început să 
facă mare gălăgie cu emigrările.

Când veniseră în țeră, au intrat la 
graniță, ca nisce hoți, încet, tiptil, pe 
furiș, cei mai multi fără pașaport, âr 
după-ce s’au înmulțit așa de tare, încât 
țera nu-i mai pute hrăni și fiii băștinași 
ai poporului au început se strige, că nu 
mai pot trăi de atâtea lipitori, jidovii au 
născocit emigrările, mințind, că sunt per
secutați.

Și s’au luat grupuri, de 60—100 în- 
călțați cu opinci, cu cară și cu corturi 
după ei, că ei vor merge pe jos pănă în 
America (sic).

Și au făcut atâta tărăboiu cu emi
grările lor, încât gazetele jidovesc! au 
umplut lumea cu vaiete și lamentări, că 
Românii sunt barbari și îi prigonesc pe 
jidovi.

Primul grup de emigranți a pornit 
la 19 Aprilie 1900 din Berlad. Erau 60 și 
au tipărit un manifest, în care se plân
geau, că trebue se plece din țeră pentru 
tot-deuna, fiind-că nu-șî pot câștiga pânea 
de tdte dilele și fiind-că nu sunt conside
rați ca dineni.

Și curios lucru, că tocmai în diua 
plecării lor, au venit la moșia din Zorleni, 
de lângă Berlad, de trei-ori 60 de lucră
tori din Bucovina. N’ar fi putut rămâne 
jidovii, să lucreze ei la moșie, în locul lu
crătorilor streini?

Așa! Der cine a vădut jidov la cdsă, 
la sapă, ori la alte lucruri grele? Lui îi 
plac lucrurile ușore și câștigul mare cu 
ostenelă puțină. Jidovul e „neam ales" 
și dâcă nu mai găsesce, ce rode, dice că 
emigreză.

Să fi mers cu Dumnedeu și să se fi 
întors, când îi vor fi chemat Românii. 
Ți-ai găsit. Unii au ajuns pănă la graniță, 
de unde i-au trimis înapoi, alții au ajuns 
pănă la Viena, unii pote mai departe, 
vorba e, că toți s’au întors înapoi, unii 
aducând cu sine chiar și rude de ale lor. 
Va se dică s’au aședat erăși în țeră... Der 
țera trebue se se îngrijescă de fiii săi și 
de aceea trebue să aducă legi, cari să 
apere interesele Românilor. Așa au adus 
acum legea meseriașilor în care de bună 
semă că se ocrotesc drepturile meseriași
lor. S’a isprăvit. Erăși s’au umplut ga
zetele jidovescl din t<5tă lumea cu văică- 
rări și cu înjurături, er jidovii ârăși s’au 
pus pe emigrări.

Publicăm mai la vale un articol luat 
din diarul „Apărarea Națională* , care se 
ocupă cu cestiunea de mai sus. fbtă, ce 
scrie numitul diar:

Suntem antisemiți, o scie totă lumea, 
și nu avem nevoe să o mai repetăm, dâr 
nu trebue ca să se crâdă, că suntem influen
țați numai de ideile nostre antisemite pen
tru a spune cele cari urmâză în cestiunea 
emigrărilor. Vom discuta lucrul mai mult 
din punctul de vedere al evreilor, cari sunt 
de mai multă vreme stabiliți în țera nostră 
și vom arăta, care este și interesul lor și 
conduita pe care ar trebui să o aibă față de 
emigranți și față de țâră în acestă cestiune.

Evreii din țâră, ca și cei din străină
tate, caută a readuce pe tapet din nou 
cestiunea emigrărilor, folosindu-se, ca de 
un motiv, de legea meseriilor. In acest 
scop au și început prin deosebite diare filo- 
semite româuesci să agite cestiunea, orga- 
nisând mici întruniri, prin Capitală și prin 
provincie, și anunțând sistematic mai în 
fîe-care di plecarea unui „nou grup de emi- 
granțr, — care în realitate nu emigrâză.

Apoi au început să strecâre informa- 
țiunl tendențiose în diarele străine filo- 
semite, din Budapesta, Viena și Paris. Chiar 
în numă' ul sosit erl, bună-oră, cjiarul „ Le 
Temps*  are o lungă telegramă, care anunță 
că în masa evreilor din țeră „se deseueză 
un curent pentru emigrare atât de violent 
ca și cel de anul trecut".

Așa stând lucrurile, ne mirăm cum 
evreii stabiliți de generații în țeră au con
duita incalificabilă și contrar chiar inte
reselor lor, ca să favoriseze campania, pe 
care amenință să o deslănțuâscă din nou, 
în străinătate, contra nostră, pe cestiunea 
emigrărilor.

Prin acestă campanie ei vor să ne 
oblige a împedeca emigrarea și datoria 
evreilor statorniciți definitiv și de mult aici 
este tocmai, ca sd o favoriseze.

Departe de a porni campanie în con
tra României, ei ar face mai bine, ca să 
facă străinătatea să ne dea concurs pentru 
a face mai lesne posibilă și cât mai nu- 
mărose emigrările.

Am spus, că acâsta ar fi în interesul 
lor, cum este și al țărei. într’adovăr, orl-ce 
evreu născut în țera acesta, său a cărui 
familie e stabilită aici de mai multe gene
rații, trebue să recunoscă, că la o populație 
de 5 milione și jumătate locuitori e colo
sal de mare numărul de 500.000 (minimum) 
de evrei. Cei cari emigrâză, sunt cei fără 
căpătâiiî, vagabondil, acea numărosă popu
lație flotantă, care mișue în Moldova, și 
care spre a trăi trebue seu să extorcă bani 
dela coreligionarii lor mai bogațl, său să se 
dedea la tot felul de expediente, jafuri și 
escrocherii.

Interesul evreilor, cu ore-care drep
turi la vechime în țâră, este ca să facili
teze cât mai mult scurgerea din țeră a 
acelei populații de haimanale și de miserl.

Și resolvarea cestiunei evreescl nu se 
va pută face, decât atunci, când vor fi emi
grat cel puțin trei părți din totalul popu
lației evree care se găsesce acum în țără.

Marele număr al acestei populații ve
nită de câțl-va ani în țără, este alcătuită 
din acele elemente suspecte, cari au fost 
alungate din tote țările, său nu au putut 
să se cftpătuăscă nicăirl. Acăstă populație 
este o năpaste pentru evreii de mult sta
biliți aici și este o primejdie pentru țără. 
Făcând interesul lor, aceștia ar aduce și 
țărei un serviciu, decă, în loc de a favo- 
risa campanii de ponegrire a străinilor, ar 
căuta pe tâte căile să lucreze pentru ca 
emigrările să fie cât mai numărose și mai 
dese.

Etă ce conduită credem, că trebue să 
aibă evreii, cari aspiră să devie pământeni 
îșl clic patrioțl și își înțeleg interesul.

SOIRILE BILEI.
— 30 Martie v

Albumul fotografic al armatei ro
mâne va apără în curend la Bucuresci. 
In capul Albumului vor fi reproduse două 
tablouri în oleifi, cari se află la Palat: 
„Trecerea Dunării de cătră armata ro
mână" și „Regele înaintea Calafatului". 
Printre oficerii regimentului 4 de roșiori 
va figura principesa Maria, comandanta 
de onore a regimentului; er printre cei 
ai regimentului I de geniu, prințul Carol, 
ca șef de pluton. Prințul Ferdinand va fi 
representat în capul divisiei a 4-a de in
fanterie, pe care o comandă.

Adunări învețătoresci. Despărță
mântul Bocșa al reuniunii învățătorilor 
români gr. or. dela școlele confesionale 
din diecesa Caransebeșului, s’a întrunit în 
adunare generală în Bocșa-montană, la 2 
Aprilie n., sub presidiul președintelui loan 
Marcu. — Despărțământul Lugoș, al ace- 

leiașî reuniuni, va ține adunarea sa gene
rală în Lugoș la 12 Aprilie n., sub pre
sidiul președintelui dr. George Popovici. 
Intre altele, învățătorul George Joa/ndrea 
va ceti o lucrare întitulată: „ Vincențiu 
Babeș ca inspector de șcdle“.

Fișpani noi. Desy Zoltan, vice-șpan 
din Târgu-Mureșului, dilele acestea va 
pleca la Deșiu spre a-și ocupa postul de 
fișpan, la care a fost numit de curând; 
de asemenea și contele Bethlen se va 
duce din Deva ca fișpan în comitatul To- 
rontal.

Marele incendiu din Petra-Nemțu. 
In noptea de 8 spre 9 Aprilie st. n. a is- 
bucnit un foc în orașul Pâtra-Nemțu. Se 
aprinsese casa lui Nic. Munteanu din str. 
Carol. După un timp forte scurt deja vr’o 
20 case erau cuprinse în flăcări. Pompierii 
au desvoltat o energie fără seamăn, să 
oprescă incendiul de a-se întinde. Mii de 
âmeni se adunaseră la fața locului. Țipete 
îngrozitore răsunau în tote părțile, nume
rose femei au leșinat. Sublocotenentul Va- 
siliu, comandantul pompierilor, eșise din
tre ruinele ardinde ale unei case cu un 
copil în brațe; copilul era încă în vieță. 
Un număr de 35 familii (140 suflete) au 
rămas pe drumuri în cea mai mare mise- 
rie. Din cele 20 case arse numai 8 au fost 
asigurate. Victimele fiind în mare parte 
evrei, rabinul Loebel s’au adresat alianței 
israelite din Viana pentru ajutor. Substi
tutul Ionescu a deschis o anchetă. Bă
nuind, că focul a fost pus, s’a ordonat 
arestarea mai multor persone.

Arderea unei comune. In comuna 
Bega St. Georgiu din comitatul Torontal 
a isbucnit eri un foc teribil. Focul este cu 
neputință a-1 stinge. Totă comuna e ame
nințată cu pustiire.

Dislocare de trupe. In locul celor 
2 batalidne a reg. 63 din Bistriță, cari au 
fost trimise în Bosnia, dilele acestea au 
venit la Bistriță alte 2 batalidne din Viena. 
Aceste batalidne fac parte din reg. 82 din 
Oiuc-Sereda și au fost de câțl-va ani co
mandate la Viena.

Un honved maltratat de mârte. 
Am amintit la timpul său despre un cas 
petrecut la Oradea, unde sergentul de hon
vezi Magyar Ghorgy a bătut și maltratat 
așa de tare pe bietul recrut român Florian 
Per, că acesta a murit pe urma bătăilor 
și schingiuirilor. Acuma ne vine scirea dela 
Oradea, că sergentul bătăuș a fost con
damnat la 4 ani temniță de cetate.

Superstiția. Notarul din Gorpa, Al. 
Popovici, a murit dilele acestea subit, adecă 
l’a lovit apoplecsia. Notarul avea o slugă 
bătrână, care așa de tare s’a sguduit su- 
fletesce de mortea năpraznică a stăpânu
lui său, încât în diua înmormântării s’a 
îmbolnăvit și el și în frigurile, ce le avea, 
aiurând striga mereu pe stăpânul său. Din 

Să te faci băiat cuminte
Dormi cu mama, dorini....

Cresc! și ’mi adu dile bune
Și s’asculți tu ce ți-oiu spune, 
O’am să-ți fac o rugăciune

Dormi puiule, dormi....

Elei, Domne fă-mi-’l mare
Să mi-’l văd voinic călare,
Să-’l trimit peste hotare

Dormi cu mama, dormi....

Să te-avînțî ca o săgeta
Colo ’n țera depărtată,
C;ai avut și tu un tată

Dormi puiule, dormi....

De-’l găsesc! să-i spui să vie
Oă-’l aștept pe la chindie,
Că mi-e greu în văduvie

Dormi cu mama, dormi....

Și de-o fi trudit, sărmanul, 
lai din mână buzduganul,
Și să-’mi faci fărîmi dușmanul 

Puișorul meu!
Z. Bârsan.

Obiceiuri la morți,
în comuna Ibănescî, comitatul MurSș-Turda.

Iubite Amice,
De câte-va c^ile sunt acasă. Acasă la 

sate. Tu, care locuescl într’un oraș, nu în
țelegi ce va să dică la sate. Livedile vercjl, 
sberetul oilor când se întorc dela pășune 
amestecându-se cu sunetul plăcut al falan
gei, echoul repetat de lătratul unui câne, 
apoi liniștea aceea tainică, te face să uiți 
totul, să uiți neplăcerile avute ale lumei. 
Uiți totul și tote, și ești fericit.

Sunt acasă. Murmurul liniștit al văii 
din fundul grădinei mă lâgănă, pănă-ce 
adorm la umbra nucului bătrân. Dinaintea 
casei un plop vecinie doiuesce. De mult 
l’am audit, der pare-că și acum îi înțeleg 
veclnicul plâns. Oostele munților din apro
piere îmi surîd cu verdeța lor. Câte fragi 
nu culesesem la sînul lor! Dâr să le las 
acestea și să-ți scriu a!t-ceva.

Intr’una din epistolele trecute m’ai 
rugat să-ți descriu vre-un obiceiii al țăra
nilor din satul meu. Acum fiind acasă și 
neavând de lucru, mă apuc să-ți descriu, 
așa după cum voiă pută, obiceiul dela morțl. 1

Mă voitt nisui, ca acest obiceiii să ți-1 des
criu așa după cum l’am vădut. Ascultă dâră! 

Decă more cineva, lucrul cel dintâiîi 
e, ca să-l spele. încăldesc puțin apa și apoi 
îl spală. Spălătorii de obiceiii capătă câte-o 
cămașe de a răposatului. După-ce l’au spă- 
at, îl pun pe o laiță (scândură mai lungă) 
îmbrăcat frumos, în mijlocul casei. îmbră
cămintea e de sărbătore. Dâcă mortul e 
mai sărac, atunci îl încalță în așa numițil 
„șolovari*,  cari nu sunt alt-ceva, decât cio
rapi fa cu ți din pânză de casă. De regulă 
îl îmbracă în hainele cari le-a avut mai 
dragi. îl aședă cu mânile pe pept, âr pe 
pept i-se pune o iconă, mai cu sâmă icona 
Sf. Nicolae. Pe icona acesta se pune o lu
mină de ceră, care arde pănă la închiderea 
cosciugului.

Decă respectivul a murit după ojină, 
atunci în aceeași di nu se mai trag clopo
tele. îndată-ce e gata cosciugul, seu „co- 
pârșăul", după cum se dice pe la noi, vine 
preotul și după scurte rugăciuni îl pun în 
coșciug, așa după cum a fost pe laiță.

S’apropie sera. Amicii și cunoscuțil 
răposatului se duc la priveghiu. (La noi se 

1 pronunță „privechl"). La casa mortului se

adună tineri, bătrâni, fete, neveste și babe. 
Cel care întră în casa unde se află mortul, 
își face cruce și dice: „Dumnezeu să-l ierte" 
său „Dumnedeu să-o ierte!“ îmi aduc bine 
aminte, cum mama îmi spunea, când eram 
mai mic și mergeam la priveghiîî, să nu 
uit să-mi fac cruce și să c}ic: „Dumnedeu 
să-l (să-o) ierte", căci, dicea ea, de nu-i 
dice, te vor crede fără minte.

La priveghiîî bătrânii se pun la masă. 
Fetele și nevestele mai pe lângă vatră, pe 
când feciorașil mai sburdalnicl glumesc prin 
tindă și sperie babele când vin.

Bătrânii povestesc despre una alta. 
Despre vreme, despre bucate, âr dâcă ră
posatul e mai de verstă, atunci unul altul 
îșl povestesc lucruri, întâmplări din vieța 
lui. Ajung la mortea răposatului și cu toții 
compătimesc nevasta sâu orfanii rămași 
după el. îi mângăe pe cei triști dicend: 
„Ce să-i faci, dâcă așa a vrut Dumnedeu. 
îi face ce-i pută". Dâcă a murit vre-un co
pil, mângăe părinții 4'c®n(L „Ce săi faci, 
dâcă lui Dumnezeu i-a plăcut mai mult ca 
nouă". Vorbind așa una alta, se mai jocă 
și în cărți. De cele mai de multe-orl în 
„porc", une-orl „două-clecl și unu" pe nuci
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faptul acesta dmenii au început să res- 
pândescă vestea, că notarul nu se pdte 
odihni în mormânt și mergând ndptea au 
desgropat mormântul și au străpuns inima 
notarului cu o furcă de fier. Gendarmii 
audind de acesta, au arestat pe țăranii 
superstițioși (cari cred în lucruri deșerte) 
și i-au escortat la Caransebeș.

Asasinat și jaf într’un tren. O fe- 
mee din Monte-Carlo, cu numele Gertrud 
Hirschbrunner, de loc din Berna, plecase 
deună-di din Nizza, într’un cupeu de clasa 
II. Ea avea la ea o sumă însemnată de 
bani. Aprope de Ventimiglia, a fost găsit 
pe șine cadavrul Gertrudei, străpuns de o 
mulțime de lovituri de cuțit. Ușa cupeu- 
lui în care se afla victima era deschisă, 
și pe ușă se aflau numerdse urme de sânge 
Asasinul a dispărut fără a i-se pute da 
de urmă până acum.

Patrn-spre-dece dile fără hrană. 
Se scrie din Berlin: O femee, în verstă 
de 52 de ani, văduva îngrijitorului de ci
mitir Ianicke, a putut trăi fără se ia în gură 
nimic timp de 14 dile. Vecinii nu mai da- 
seră ochi cu veduva de vre-o șepte (Iile: 
ei credeau, că ea plecase la rude și de 
aceea o vreme nu s’au mai interesat de 
sorta ei. Intr’o <ji însă, intrigați peste me- 
sură, deschiseră ușa odăii, unde locuia ve
duva și o găsiră lungită în pat; ei cre- 
dură, că e inortă. Un medio, chemat în 
grabă, constată o mare slăbiciune a ini- 
mei și ordonă transportarea femeii la spi
tal. Făcendu-se cercetări mai amănunțite, 
se constată, că veduva fusese lovită de o 
paralizie și a trebuit se stea în pat ne
mâncată timp de 14 dile.

Teatru popular scientific Urania 
înființat în anul 1888 ca grup V (sciințele 
naturale) de cătră cartelul elvețian a ami
cilor culturei poporale, va da sub condu
cerea profesorului G. Mullertrei represen- 
tațiunRîn Brașov. Aceste representation! 
vor ave loc în dilele de 18, 20 și 21 Apri
lie în sala de concerte a Redutei. (Espe- 
dițiunea lui Nansen: O privire în adânci
mile mărei, Minunile astronomiei) între
prinderea lucreză la lumina proprie (forță 
de 2400 luminări). Asupra representații- 
lor Uraniei vom mai reveni.

Unde se mănâncă eftin și bine? 
La Stefan Moldovan, Brașov, Târgu Boi
lor (Isvorul de bere). Loc de întâlnire pen
tru cei din oraș și provincie.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folcsindu-se spir 
tul și sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 90 fii. 
Se t'imite dilmc cu rambursă poștală de farma
cistul și lif rantul curții c s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincii s§ se 
ceră Spirtul A Mol* 1, provă<|Llt cu marca de con
travenția și subscriere.

Când eram mai mic, soil ce făceam ? Dela 
toți cari câștigau, ceream nuci și le mâneam.

I. a celalalt capăt de masă o câtă de 
ștrengari, nisce băiețandri de 12- 15 ani 
se jocă „de-a plăselele“. Un joc forte cu
rios. Un bețigaș de grosimea degetului ară
tător și lung de 6—10 cm., crepat în două. 
Pe dosul unei părticele se face o crestătură; 
aedsta îusemneză 5, er pe cealaltă parte 
se încrăstă un 10 roman. Acesta însemneză 
10. Pe lângă acestea mai trebue o lingură 
bună de lemn. Acum se începe jocul. Ju
cătorii se așetjă în jurul mesei. Pe rend 
iau ei lemnele, le pun așa, ca să se potri- 
vesoă, adecă fețele crepate să le împreune. 
Le ridică și le dau drumul să cadă pe 
masă. Acela, căruia i-a succes, ca amândouă 
părticelele să fie seu cu scorța seu cu păr
țile netede în sus, e numit „birău“.

„Birăul“ ia lingura în mână. Toți cari 
urmeză, ridică și dau drumul „plăs,elelorw, 
er decă îi cade 5, atunci capătă 5 cu lin
gura în palmă. Decă îi cade 10-cele, atunci 
capătă 10 lovituri în palmă dela birău. Toți 
capătă, păuă când unuia îi succede să fie 
și el birău. Birăul vechio. îi predă birăia 
cu o singură dătătură. De sine se înțelege,

Convocare»
Despărțământul Aiud al Reuniunii înv. 

gr. cat. din archidiecesa gr. cat. de Alba- 
lulia și Făgăraș, prin acesta se convocă în 
sensul §§-lor 13 și 21 din statute la adu
narea de primăvară în Teiuș la 16/29 Apri
lie, a treia fii de PascI, pe lângă următorea

Ordine de cți: 1) La orele 8 a. m. par
ticiparea în corpore la serviciul divin. 2) La 
10 ore a. in. prelegere practică, ținută 
de d-na Laura Cri.șan în școla de băețl. 
3) Deschiderea adunării. 4) Apel nominal.
5) Cetirea și verificarea procesului verbal.
6) Disertațiune ținută de Rev. D-n proto
pop loan Maior. 7) încassarea taxelor dela 
membrii vechi și suscepere de noi membri. 
Raportul cassarului. 8) Alegerea oficialilor 
pe anul de gestiune 1902/3 a 2 delegați 
pentru adunarea generală și ai delegației 
în comitatul centrai. 9) Defigerea locului 
și timpului pentru ținerea proximei adunări. 
10) Eventuale propuneri. 11) Alegerea a 2 
membri verificatori 12) închiderea adunării.

La acestă adunare, sunt rugați a parr 
ticipa toți membrii reuniunii, On. directori 
de școli, precum și toți cei-ce se intereseză 
de causa învățământului nostru poporal, 
doresc îna ntare și progres și voesc a con
tribui Ia cât mai urgenta emancipare a 
clasei învățătorilor noștri, pentru a ajunge 
nivoul reclamat de spiritul timpului, ținend 
pas cu învăț, națiunilor culte.

Doritorii de a participa la prâncjul 
comun, sunt rugați a se anunța la subs
crisul pănă în 27 Aprilie n. Coverta 80 cr.

Teiitș, în 1 Aprilie 1902.
Cornel Crișan, 

președinte.

Bucurescî, 12 Aprilie. Regele Ro
mâniei a acordat la 47 profesor! dela 
universitate și gimnasii diferite grade 
ale ordinelor „Steaua României“ și 
„Corona României14, Intre cei deco
rați vedem și pe următorii: D-l So
lomon Halită, inspector al înveță- 
mentului primar, profesor la școla 
normală din Galați (originar din dis
trictul Nâseudului) „GbnLa României4 
în gradul de ofițer; D-l Leonte Mo’- 
dovanu, profesor la liceul din Brăila 
(originar din Șinca-veche-Făgărâș) și 
d-l Cornel Gușăilă, profesor la liceul 
din Brăila (originar din Poșorta-Fă- 
găraș), amendoi acești din urmă ^Co
rona României4, în gradul de cavaleri.

SucurescT, 12 Aprilie. Un c]iar de 
aici anunță, că 40 de comitete ma
cedonene s’ar fi declarat a revolu
ționa Bulgaria și a se atașa la Sa- 
rafoff.

JLiteratură.
„Rugăciune <le pocăință4 căh-ă 

Domnul nostru Isjs Christos și cele 12 
Vineri mari de peste an. Folosi ore p^nlru 
orl-ce creș in. Brașov 1902. PiețulSO&am 
cu porto cu tot. Se afli de vendare la 
Tipografia A. Mureșanu.

Ape!.
Subscrișil în numele poporului gr. cat. 

din comuna Kebele-Szt.-Jvân, situată lângă 
M.-Oșorhei, comună bisericescă constătătore 
abia din 33 familii, cari sunt constrînșl să 
trăescă și să-și susțină religiunea lor stră- 
moșăscă în mijlocul altor confesiuni și na
țiuni, în causa următore apelăm la bună
voința și generositatea inimilor române.

De present ne aflăm îmr’o stare tristă. 
Mica-ne biserică, edificată din lemn la anul 
1743 fiind într’o condițiune t tât de slabă 
și umilită, încât ținerea serviciului divin 
întrensa era imposibil, prin sentința proto- 
pretorială din 24 Octomvre 1899 Nr. 6569 
este închisă. Dela acel timp într’o locuință 
privată ținem serviciul divin.

Când înacest loc fără jertfirea intereselor 
nostre confesionale și naționale edificarea 
unei nouă biserici n’o putem amâna, mai 
desperați caută să vedem, c4 suntem prea pu
țini și săraci, ca să putem ridica o biserică cât 
de mică unde să ne rugăm Tatălui ceresc.

Am fost siliți a cere dela Escelența 
Sa D-l ministru interne concesiune de a 
aduna în înirăgă țera elemotină în favorul 
nouăi edificânde biserici.

După-ce numai cu puterile nostre mate
riale nu ne putem vedea realisată dorința, 
suntem constrînșl a ne întorce și a cere 
ajutoriul vostru Iubiți frați!, de o limbă și 
de un sânge, rugându vă să vă îndurați a 
veni întru ajutoriti ou obolul vostru! Ascul- 
tați-ne glasul nostru rugător și cari iubiți 
pe Dumnedeu, întindeți-vă dreptele vostre 
ajutătore! Și nouă ne cade bine în casa Dom
nului a ne ruga! Suntem săraci, numai cu 
ajutorul mai multe comune filiale ne 
putem susține preot și cantor, neavend bi
serica nostră nici un isvor de veuit-

Ofertele mariniroose de contribuire să 
vor cuita cu recunoscință și mulțămită piin 
diare.

Al Prea On. Domniei Vostre,
Kel)(le Szt.-Jvân, în 13/111. 1902. 
(posta ultimă: Maros-Vâsârhely).

plecați servi
Vasile Tătar, Dumitru Tătar,

paroch. curator primar.

Multămițâ publică.
Subscrișii, în numele curatoratului și 

credincioșilor bisericei gr.-cat. din Șercaia, 
venim și pe acestă cale a aduce sincerile 
mulțămirl tuturora, care au binevoit a con
tribui cu dinarul lor pentru procurarea 
unui clopot, pentru bisericanostră,și anume:

George Gross comp. Schneider 20 cor. 
Kis Szabo Ferencz20 cor., Martin Liehn 12 
cor., Simion Covorau Nr. cas. 248,—10 cor., 
Iosef V. Kraus 10 cor., Francisc Schneider 
apotecar 10 cor.. Martin Miklos Nr. c. 84—10 
cor., Michael Teutsch 10 cor., Adele Far- 
kashâzi 10 cor., Iohan Danhamer 10 cor., 
I. Romanțian apotecar Făgăraș 8 cor., 
Mateiii Grecu 8 cor., Dr. Benedek Arthur 
6 cor., Iohan Onygert 10 filerl, Iohan 
Krauss Nr. 113- 6 cor.. Iohan Roth cape
lan pensionat 1 cor., Adolf Henrich 2 
cor., Gavtilă Borzea 3 cor., Teobald Wolf 
4 cor. văd. Lagler Roza 80 fii., Georg 
Gross Nr. 117 —2 cor., Karl Haner 1 cor., 
Iohan Teutsch Nr. 144 — 2 cor,Iohan Gross 
2 cor., Iohan Gross, sen. 1 cor., Iohan 
Gross Nr. 143 1 cor., Nicolaus Liehn 1 
cor., Georg Gross Nr. 64 1 cor., Iohan 

Gross 1 cor., Michael Knal croitor 2 cor., 
Iohan Teutsch 1 cor., Dr. Andreiu Micu adv. 
Făgăraș 2 cor., N. N. 4 cor., Szabd lozsef 
4 cor., Toma Nicolau 1 cor., Iohan Hene- 
rich 2 cor., Hochman Isidor 4 cor., Karl 
Monch croitor 3 cor., Iohan Kirr capelan 
2 cor., loan Tălmapiu 4 cor., toți din Șer- 
caia.

loan Ohiușdea 1 cor., Lazăr Popa 1 
cor., ambii din Șinca-nouă.

Vitâlyos Gyula not. cerc. 1 cor., Emil 
Pop not. 1 cor., Agaton Popa 1 cor., 
George Proca 1 cor., Ioan Flucus 1 cor., 
toți din Șinca-veche.

‘-'ofron Prună înv. 4 cor., loan Petri- 
șor înv. pens. 1 cor; D-șora luliana Darvaș 
înv. ) cor; Bartolomeiu Vișoli înv. 1 cor; 
Elie Grămoiu J cor; toți din Vaida-Recea.

George A. Cosgarea 20 cor; N. N. 10 
cor; George Șandru Boer 2 cor; Stefan Boer 
2 cor; Irodion Boer 3 cor; toți din Vad.

Tot deodată aducem mulțămirl celor 
ce au binevoit a contribui la infrumsețarea 
sfintei nostre biserice, și anume:

La cumperarea unui candelabra din 
bronz aurit cu 12 lumânări în prețul de 200 
cor. a contribuit St. D. Dr. Pompeiu German 
medic cercuale în Șiercaia 100 cor. (restul 
până, la 200 cor. cassa bisericei). Domna 
Ana Volfshaut a procurat un prapor în pre
țul de 60 cor. și un tetrapod 40 cor. Dl. 
Mateu Grecu comisar de drum în Șiercaia 
două icone împărătesc! în preț de 60 cor., 
văduva Eva Șiulea un lnmânar în altar 
din argint de China în preț <ie 80 cor. 
Ioan Borger și Stimata i soție: a) o înmor
mântare, b) o cruce de argint, c) o cădel
niță, d) o iconă a sfintei Treimi, e) o copie 
și tote aparținătorele, tote in preț de 160 
cor. toți din Șercaia. Domna Zinca Roman 
din Făgăraș, două feșnice înaintea altarului 
și perdelele la ușile altarului în preț de 68 
cor.

Veress Jănos morar în Șercaia, una s. 
Evangelie cu litere latine în preț de 26 cor. 
loan O. Prună și AnaZacharie din Șercaia 
au plătit ramele alor două s. Treimi cu 12 
cor. Domnul Jaques Osvald și familia din 
BucurescI (România): o față de masă din 
mătase grea de Italia, pentru Prestol, și 4 
lumini de ceră, tote în preț de 200 cor. 
Precum și altor mărinimoșl creștini, cari au 
donat s. biserice icone modeme și alte lu
cruri frumose. D-deu să le răsplătescâ cu 
darurile sale ceresc!.

Șercaia, 25 Februarie 1902.
Pe1™ Danga, George Vlad,
paroch gr cat. în' ețător gr. cat.

Din istoricul comunei Vidraseu.
— Fine. —

Partea cealaltă a hotarului Vidrasău- 
lui e pe deal spre mecjă-di și se întinde 
printre hotarăle comunelor vecin^șe a Chi- 
rileului, Sânpaulului, Buzașbeșineului, a 
Michii, a Cerghidului-mare și a Cerghize- 
lului. Hotarul Vidrasăului e comasat din 
primăvara anului 1894. Inginer de coma
sare a fost Onoriu Tilea, er măsurător al 
hotarului Ilie Dop, ambii Români.

Apă de beut, afară de cea din Murăș 
și Nieragiu, se află în mai multe isvoră în 
partea hotarului de pe deal, și cu deosebire

că birăul vechiti e năcăjit pentru-ce i-se 
ia funcțiunea și de aceea îi cârpesce una 
sdravănă. Der cu atât mai rău pentru el 
în cașul când noul birău ajunge cu birăia 
pănă la el, er lui îi cade 5 seu 10, atunci 
capătă de cele pipărate. Ceialalțl — când 
nu capătă — rîd de se prăpădesc. Rîsul nu 
ține mult, căci în curând ajunge rândul șț 
la el.

Gluma se îngroșă dela o vreme; Din 
ce în ce dau mai tare. Lingura ajunge la 
un blăstămat. Pentru-ca gluma să fie și 
mai mare, începe: „Totoiă da, totoifi da, 
pănăoiîi începe a număra, nu te bate lin
gura, că te bate vina ta, că nu te scii juca 
num........ a“. Acăsta o dice pănă ce pote
ținea răsuflarea, der dând în contim u. Și 
așa îi numără 5 sâu 10, după cum a avut 
norocul.

Rend pe rend se satură, căci îi ustură 
palma și încep a-se codi. Să lasă. Ce să 
facă? De a „matroșa4 copil! Un joc la 
care e bine se ai spate late.

Să pun rotă jos în fața casei. Peste 
picidre pun nisce țole. îșl ridică ge
nunchii așa, ca pe dedesupt ștergarul îno- 
dat cum se cade, să se potă da cât de iute 

mai departe. Se pune unul în mijloc. Șter
garul înodat se dă pe sub genunchi, fără 
se observe cel din mijloc, la cel dela spate. 
Acesta, fără multă gândire, ți-1 cârpesce 
sdravăti de vre-o câteva-orl și — drum șter
garului mai departe. Cel din mijloc sare 
la el și de î-i prinde „matroșa“ laorl-care, 

zacela trebue să stee la mijloc. Der pănă 
fișare la cel care a dat, „matroșa14 e la cel 
dela spate și dă-) una, două.

Aici trebue să fi sprinten, iute, ca să 
poți prinde „matroșa“ la unul, ca să-l poți 
pune în locul tău. Er’ acum n’ai decât — 
decă poți — să-i dai îndărăt îndoit ce 
ți-a dat.

Pănă când aceștia se jocă, fetele de i 
pe vatră și de lângă cuptor încep să cânte 
pe o melodiă înduioșătore:

De-o lună de-o săptămână 
Umblă mortea prin grădină, 
Rupt’o măr din rădăcină, 
Și pe N. N. din inimă. 
Strigă mortea la ferestră: 
EșI tu N. N. |pân’ afară.
— Eu afar’ nu pot eși, 
Că nu mă pot despărți 
De dragii părinții mei 
C’am trăit bine cu ei.

Strigă mortea a dâua-oră: 
Eși tu N. N. pân’ afară.
— Eu afar’ nu pot eși, 
Că nu ir ă pot despărți 
De dragi frățiorii mei, 
C’am trăit bine cu ei.

Strigă mortea a treia-oră: 
Eși tu N. N. pân’ afară.
— Eu afar’ nu pot eși, 
Că nu mă pot d- spărți 
De dragi surorile mele, 
C’am trăit bine cu ele.

Strigă mor: ea a patra-oră: 
Eși tu N. N. pân’ afară.
— Eu afar’ nu pot eși, 
Că nu mă pot despărți 
De dragii năuașil mei, 
C’am trăit bine cu ei.

Strigă mortea a cineia-oră:
Eși tu N. N. pân’ afară.
— Eu afar’ nu pot eși, 
Că nu mă pot despărți 
De dragii vecinii mei 
C’am trăit bine cu ei.

Mai stau puțintel, apoi er încep :
Tu morte aici ce-ai cătat 
Că noi nu te-am așteptat.
Să fi mers pe drum de petră 
La Qopiil făr’ de tată!
Să fi mers pe drum de aramă 
La copiii făr’ de mamă.
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apa de isvor din via fundațiunei mai sus 
numite de lângă drumul de țâră, „Recea", 
e apă ca de munte minunat de bună, lim
pede și mai ales vara e forte rece, din oare 
causă se și numesce liecea.

Apa din isvor se adună într’un basen 
rotund de pâtră cioplită de-asupra acoperit 
■cu o lespede de petră, er din basen curge 
pe o cinternă de lemn afară. Isvorul ' 
acesta se află sub un deal spre miadă-nopte 1 
în jurul căruia se află o mulțime de arbori 
■deși, din care causă isvorul e tot-dâuna la 
umbră. Călătorii cari trec pe drumul țării 
în sus și în jos, cu deosebire vara, ajun
gând la isvorul Recea se opresc de-șl st’m- 
pără setea. Dela acest isvor, cam la o de
părtare de 500 metri pe deal spre sud, se 
află un alt isvor cu apă forte bună de beut 
cu numele „fântâna Grecului“, care apă o 
folosesc sătenii vara când sunt la lucrul 
câmpului în partea aceea de hotar. Acel 
isvor însă fiind comunal, nu e conservat' 
după cum ar merita, ci e cu totul negli
gent, e numai în pământ și neînchis, din 
care causă vara se mai scălda în el și cânii 
păcurarilor.

în hotarul Vidrasăului nu sunt păduri, 
din care causă lemnele de stejar de edificat 
și lemnele de foc le cumpără omenii cu 
bani scumpi dela proprietarii pădurilor din 
comunile Buzașbeșineu, Cerghizel, Tirimia- 
mare seu din Târgul-Mureșului. Dela via 
în care se află isvorul Recea în sus pe deal, 
spre sud-vest, se întinde un șes frumos, mai 
mult luug decât lat. Pe acel șes în partea 
de cătră ost într’un cerc mare, se află o 
mulțime de bucăți de urne de pe timpul 
Romanilor, strămoșii noștri, de unde se 
vede și se presupune cu totă probabilitatea, 
că în locul acela a fost un cimiter Roman. 
După istorie e lucru cunoscut, cum-că Ro
manii îșl ardeau inorțil, ăr cenușa o adu
nau într’o urnă, care apoi o îngropau în 
păment. Urnele erau făcute din păment lu
tes, în forma olelor de acum, g: ose de un 
deget, la gură mai strimte decât olele și 
.arse bine în foc. Pentru omeni mari erau 
și urnele mai mari, er pentru copil urnele 
mai micuțe.

In același loc, adecă în periferia ci- 
miteriului Roman din hotarul Vidrasăului, 
în mai multe rânduri s’au aflat lanțuri de 
aale rotunde de aur după cum arată forma 
lor de pe timpul Romanilor. în copilăria 
mea prin anii 1830—1832 pe timpul sece
rișului o femes secerând, a aflat un lanț 
de vre-o două-deel de zale de aur. Femeia 
a pus lanțul în troca în care era culcat 
copilul ei sugător și a secerat mai departe, 
dâr venind de cătră miaejă-nopte o ploie 
mare, femeia a luat troca cu copilul pe 
cap și a fugit pe deal în jos pănă la os- 
pătăria de lâDgă drumul țării, aprope de 
via cu isvorul Recea. Cum a fugit femeia 
pe deal în jos și ploia cădea pe copil în 
trocă, copilul s’a mișcat și lanțul a cădut 
jos din trocă, fără ca femeia să fi observat. 
Un om cu numele Pușcaș fugind și el dela 
secere pentru plâie cătră ospătăria menționată 
a aflat lanțul de aur, și l’a pus bine. La 
«spătărie s’au adunat mai mulți omeni dela j

La urmă îl rogă:
laț! N. N. iertăciuni: 
Dela fir de erbă creță, 
Dela draga ta vieță, 
Dela fir de busuioc, 
Dela copii, dela joc. 
Dela fir de tămâiță, 
Dela fete din uliță.

Amice 1 La priveghi!! se face destul 
haz, dâr să sci, că cuvintele acestea nevi
novate și tonurile jalnice, eșite din nisce 
guri tinere, îți storc lacrimi și fără să vrei, 
trebue să plângi, să plângi. îți amintescl 
destinul și plângi, căci nu sci diua, câsul, 
minuta când va trebui să părăsescl lumea 
acesta....

Tristeța curând dispare, un „«rs“ cât 
o „mătăhală" și un țigan întră în lăuntru. 
Ursul, la rîsetele mulțimei și la cântecul 
țiganului, jocă par’că-1 ia mama dracului. 
Uitasem să-ți spun, ca nu cumva să te 
sperii, căci ursul e un fecior sdravăn. în 
mâni are un suman negru, luat de a întdr- 

secere, dâr femeia, care a fost aflat lanțul, 
credend că acela se află în trocă lângă co
pil n’a mai căutat de lanț, ca să nu scie și 
alțl omeni ce a aflat ea. După-ce a mers 
acasă, a căutat lanțul în trocă, ca să-l arate 
bărbatului său, dâr neaflându-1, sărmana fe
mes de supărare s’a bolnăvit.

La început nu s’a sciut cine a aflat 
lanțul. Mai târdiu, după vre-o câte-va luni, 
Pușcaș a dus lanțul în Tergul-Mură<ului și 
l’a vîndut, er după un an de dile ș’a cum- 
cumpărat două vaci. Ou ce preț și cui a 
vîndut Pușcaș lanțul, nu s’a putut afla, dâr 
fiind Pușcaș mai ’nainte om sărac fără avere 
și locuia într’o casă a eclesiei gr. unite, s’a 
presupus, că el a aflat lanțul, însă nefiind 
nici o dovadă, sărmana femee a rămas fără 
lanț.

Cam prin anii 1836 - 1837, un alt om 
din Vidrasău, tot în periferia cimiteriului 
mai sus descris, a aflat un lanț de aur din 
6 zale rotunde neîncheiate'la olaltă, ci, fiind 
capetele zalelor mai subțiri, erau date peste- 
olaltă și așa atârnate una de alta. Acele 
zale de aur le-a cumpărat tatăl-meu. într’o 
Joi venind la mine în Târgul-Murășului 
unde mă aflam la școlă, mi-le-a arătat, le-am 
luat în mână și m’am uitat la ele, apoi 
le-a luat dela mine, s’a dus cu ele cătră 
piață și le-a vîndut nu sciu cui și cu ce 
preț.

în anul 1853 un alt om din Vidrasău 
cu numele Sas Ion, tot în periferia cimi
teriului de mai sus, a aflat un lanț de aur 
de 6 zale rotunde, neîucheiate și nelipite, 
ci capetele mai subțiri date peste olaltă și 
așa atârnate una de alta. Sas Ion s’a dus 
cu două zale la Târgul-Murășului și le-a 
vîndut la un neguțător cir 6 fl. m. c. și a 
spus neguțătorului, că acasă mai are încă 
patru zale de acestea. Neguțătorul i-a dis 
să i-le aducă, că le va cumpăra. La săptă
mâna Sas Ion s’a dus cu cele patru zale 
la neguțătorul respectiv. Dâr ce să vedl, 
neguțătorul a dus pe Sas Ion împreună 
cu zalele de aur' la comisariatul c. r. da 
atunci din Târgul-Murășului și a denunțat 
pe Sas Ion, că are patru zale de aur ră
pite în timpul revoluțiunil maghiare din 
anii' 1848/9 dela Maghiari. Sas Ion fu 
arestat și zalele confiscate. Dâr fiind oficio- 
latele c. r. și amploiațil de atunci mai 
drepți, decât , patrioțil" de astădl, — după-ce 
s’a luat cu Sas Ion un proces verbal în 
care a spus, că el acele zale nu le-a răpit 
dela Maghiari, ci le-a aflat în hotarul Vi
drasăului în partea de hotar numită „fân
tâna grecului", unde s’au mai aflat astfel 
de zale de aur și înainte de revoluțiunea 
din anii 1848/9, a fost pus în libertate, er 
procesul verbal împreună cu cele patru 
zale le-a transpus Comisariatului c. r. din 
Cetatea-de-baltă, fiind că Vidrăseul și Sas 
Ion aparțineau acelui Comisariat.

Comisariatul c. r. din Cetatea de-babă 
a ascultit de noti pe Sas leu și după-ce 
el a spus, că cele patru zale și încă ou 
alte două, cari 'le a vîndut în Târgul-Mură
șului, le-a aflat în hotarul Vidrasăului unde 
astfel de zale și îninte de anul 184S s’au 
mai găsit, l’au lăsat acasă.

sele. Pe picidre de asemenea. în cap un 
sumănel, ale cărui mâneci sunt umplute 
cu fân sâu pae și cari servesc de urechi, 
în jurul trupului, înlăuntrul sumanelor, ur
sul nostru e umplut cu fân seu pae, apoi 
legat bine peste brâu c’un lanț. Pe urs ți
ganul îl aduce la lanț, sunându-1 mereu. 
Țiganul e uns de ciaon și are o armă gro
zavă : leuca dela car.

Țiganul cântă, ursul jocă. Se întâmplă 
că unul dice: ce urs frumos mai ai tu ți
gane. Atât îi trebue ursului! Cade jos și 
să face, că e mort. Țiganul scuipă pe deo- 
chetor în față, apoi plânge că i-a murit 
ursul. Se duce la urs, îl împinge cu leuca 
(pușca lui) dicând: hi la una, hi la buna, 
hi la moșu din pădure.... hi, hi! Ursu 
mort și pace. în fine la a treia plângere 
ursul se scolă și hai după fete: în rîsete 
și strigăte ursul ese. Toți se așâdă la lo
cul lor, căci pănă când a fost ursul în casă, 
la toți li-a fost frică de el.

(Va urma.)

(
(

Comisariatul c. r. din Cetatea-de-baltă 
printr’un circular a publicat în totă Tran
silvania, cumcă la el se află patru zale de 
aur confiscate dela Sas Ion din Vidrasău 
și că cine într’un an de dile va dovedi, că 
acele sunt proprietatea sa, i-se vor preda, 
în cașul contrar acele zale se vor restitui 
lui Sas Ion.

Eu în timpul acela eram adjunct la 
subcomisariatul c. r. din Blașiîi și venind 
circularul spre publicare și la acel subcomi- 
sanat și dându-se mie spre publicare, l’am 
publicat din datorință oficiosă, eram însă 
convins, că acele zale Sas Ion într’adevăr 
le-a aflat în hotarul Vidrasăului. După pu
blicarea circularului, numai decât am scris 
lui Sas loan, ca după primirea scrisorei 
mele să vină la mine la Blașiîi. El a și 
venit și după-ce mi-a enarat cum-că acele 
zale de aur le-a aflat în hotarul Vidraseu- 
lui în periferia locului dela „fântâna gre
cului", unde se află o mulțime de urne, 
i-am dis, că după trecerea unui an de dile 
îi voiîi scrie, ca să vină la mine la Blașiîi 
și să mergem amândoi la comisariatul c. r. 
din Cetatea-de-baltă pentru scoterea zale
lor. După trecerea unui an dela datul cir
cularului, am scris lui Sas Ion, ca să vină 
la mine la Blașiîi. El a și venit, dâr mi-a 
spus, că trecând prin Cetatea-de-baltă s’a 
dus la comisariatul c. r. de și-a cerut aa- 
lele, domnii amploiațl însă i-au promis pen
tru zale mai întâii! 5 fl., er după aceea 
10 fl., der fiind-că el n’a voit să le vîndă, 
nu i-le-au mai dat. După aceea am mers 
eu cu Sas Ion la numitul comisariat și 
am scos zalele și i-le-am plătit lui Sas 
loan cu 20 fl. m. c. Acele zale și adl le 
mai păstrez pentru anticitatea și valorea 
lor istorică. Ele au o greutate de 6 gal- 
binl împărătesei, sunt rotunde, fie-care are 
două capete mai subțiri îndoite puțin peste- 
olaltă, însă j nelipite, încât se pot desface 
de-olaltă.

Asemenea zale cuprinse într’o braz- 
letă și între ele câte-un galbin din timpul 
Romanilor, am vedut cu ocasiunea instalării 
Escelenței Sale Archiepiscopului greco-unit 
de pie memorie Alexandru Sterca Șuluțiu 
de Cărpeniș, în Blașiu, — pe frumosa mână 
a soției Uustritățil Sale Domnului Gavrila 
Mihali din Sighetul Marmației, născută Man, 
mama Escelenței Sale actualului Archiepis- 
eou și Mitropolit greco-unit din Blașiîi, 
unde numita Domnă împreună cu două fiice 
ale sale a fost de față.

E posibil, ca făcendu-se săpături în 
locul unde s’au aflat acuși în trei rânduri 
zale de aur, pote că s’ar mai afla și alte 
obiecte de valore și de interes istoric de 
pe timpul Romanilor.

Zalele mele ar merita, ca pentru anti- 
cuitatea și valorea lor de interes istoric, 
ca un tesaur rămas dela strămoșii noștri! 
Romani, cari au domnit aprope peste în- 
trega lume, să fie păstrate într’un museu 
național românesc

Pe lângă Vidraseu trece în sus și în 
jos o linie ferată, și anume în sus numai 
pănă la Reghinul săsesc, er în jos cătră 
Clușifi. și Alba-Iulia pănă la Budapesta. 
Gara cea mai aprope de Vidrasău e la co
muna Nirașteu, de unde alta pănă la Târ
gul-Murășului nu se mai află.

în comună pe rîul Nieragiului, aprope 
de Murăș și de gura Nieragiului unde se 
împreună Nieragiul cu Murășul, se află o 
mpră de făină cu trei petrii, proprietatea 
fundațiunei șuluțane. în linie paralelă cu 
drumul de fer trece prin hotarul Vidrasău
lui în sus cătră Târgul-Murășului și în jos 
cătră Glușifi. și Alba-Iulia un drum de țâră.

loan 0. liussu.

Resultate miraculdse se pot numi ace
lea, care obține cei-ce sufer de șoldină și 
reumatism, folosind renumita alifie a lui 
Zoltan. Vindecă suferințe care cu băi și 
alte mijloce nu s’au putut vindeca, de 
aceea s’au esprimat mulțumirea în scrisori 
de recunoscință adresate inventatorului 
Bela Zoltan farmacist în Budapesta V 
Setater uteza unde se pote căpăta alifia 
sticla cu 2 cor.

ABONA^J,
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1902

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toțî amicii și sprijinitorii foiei nbstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.Abonamente numai la numeral poporal

de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 

corone, pe șese luni 2 corbne
Pentru România: Pe un an 8 franci, 

pe șese luni 4 franci'.
Abonarea se pote face mai ușor 

prin mandate poștale.
ADMINISTRAȚIUNEA.

Femeia — domna casei.
Afară de funcțiunile de soție, 

de mamă, un alt titlu investesce fe
meia: ea se mai numesce domna casei, 
ori femeia de menagiu.

Dela femeia de menagiîî aternă 
prosperitatea dinăuntru, sănătatea co
piilor, bunul traiu al bărbatului.

Ea se ocupă a face frumosul în 
casă, cum și lucrurile folositdre, căci 
buna întocmire a locuinței sale este 
ca o lucrare de artă; ce ea crează 
și reînoesce în fie-care Ți.

Buna femee de menagiu are trebu
ință de tote însușirile sale femeescl, ca 
se fie femeie de menagiu: ordine, 
fineță, bunătate, veghere, dulceță.

Ea scie a transforma strictul 
necesar în belșug, semenă noroc în 
tote, îndulcesce ceea-ce e aspru și 
amar în vieță.

Femeia de menagiîî ține alipit 
de sine pe toți ai casei, fiecăruia 
procurându-i câte-o plăcere. Ea a- 
lungă din casă vorbele grosolane, 
actele violente liuiștesce servitorii 
și copiii și nimeni nu e atins do 
vre-o suferință, ca ea să nu i-o ușu
reze.

Fie-care m jbilă e pusă la locul 
seu, totul e curat și îngrijit.

Spiritul tău umple casa, ochiul 
său vede tdte, mâna sa potrivesce 
bine și ’n bucătărie ca și în salon, 
o mică provedință îngrijesce de j ir 
împrejur.

Uitați-ve mai cu seină într’o 
casă de țeră, pentru a judeca vred
nicia femeii. Pe densa nu o obosesce 
nici crescerea copiilor, nici îmbră
catul și împodobitul casei, nici con
ducerea bucătăriei, nici îngrijirea ma- 
gasiei de păstrat, nici pivnița cu 
zarzavaturi, nici curtea drăguță a 
casei, nici grădina cu legume, nici 
grădinița cu flori. Ea schimbă felul 
ocupațiunilor pentru a-se odihni, — 
eșind din casă, unde e regină — în 
curte bălaia și vițelul seu o chiamă 
mugind și-i linge mâna, paznicii ca 
sei se gudură împrejur, toți o lin
gușesc în domnia sa.

Oe să admiri mai întâiu, fru- 
mosele sale cusături, alesăturl, țesă- 
tuii adevărat artistice, seu dibăcia 
cu care fabrică untul, brânza, oțetul, 
etc., ori cum lucrâză inul, cânepa, 
atâtea pânzeturi, sedrțe, chilimuri, 
mese, șervete și atâtea podobe ale 
casei ?

De te cobori în curte, te isbesce 
albeța păreților casei, une-ori voioșia 
ederei și a zorelelor, cari se urcă 
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pa ferestri a da bunăcjiua stăpânei 
lor. Florile în grădină aștăptă pli
virea și udătura dela densa pentiu 
a-i da în schimb frumusețea culorilor 
și parfumul lor.

Legumele așecfate în linii de 
bătae, așteptă vercți și vesele mâna 
domnei, se le culegă. Fructele po
milor recunosc și ele domnia femeii 
de menagitî.

Ce de puteri, ce de farmec, ce 
de secrete, ce de supuși în împăra
ți a femeii de menagiu!

Cei vechi simțiau și cântau ad
mirabil ac'stă poesiă domestică.

Din „Odiseea", ce ne farmecă 
mai cu semă, dăcă nu Penelopa 
princesă unită la femeia de menagiu; 
și Xenofon unde e mai fermecător 
în scrierile sale, decât atunci când 
descrie bucuriile unei tinere mame 
de familie?

De altfel noi nu servim mai 
mult, nici mai puțin în acesta co- 
lonă de cât a scote în lumină 
plină sciința și arta vieții domes
tice, farmecile familiei, — hărni
cia femeii sdțe, mame, femei de 
menagiu pentru a-i crea o autori
tate reală, o aureolă de respect și 
de iubire cum se cuvine unei regine 
a cărei domnie e pe vieță. („g. Țăr“)

Lămâile ca doctorie
și pentru păstrarea frumuseței.

in multe cașuri, în loc de me
dicamente doftoricesci, se pot între
buința cu un 6re-care succes lămâile 
— asigură o revistă germană.

De pildă: o baie forte plăcută 
se pote prepara în chipul următor: 
Se storc 3 — 4 lămâi în ană, ce se 
Iasă se stea o jumătate de oră în 
vană, pentru-ca sucul lămâilor se se 
potă amesteca bine cu apa. Impresia 
de recore ce o face acesta bae, care 
înmoie în mod plăcut pielea corpu
lui, este în adevăr surprincjătore.

în India vestică, lămâia adese
ori e întrebuințată în loc de săpun 
Indigenii de acolo, când voesc să și 
spele mânile, și le udă cu suc de 
lămâie, apoi le b igă în apă, le frecă 
bine și mânile lor se curăță prefect.

Lămâia mai are o influență ne 
prețuită asupra pielii obrazului. Câ- 
te-va picături turnate în apa de spă 
lat fac să dispară petele grase și 
f ie pielea mdle ca mătasea și tran
dafirie.

înainte de culcare, einesefrăcă 
pe față cu puțin suc de lămâie, lă
sând ca acest suc să sc usuce, apoi 
scapă de micile coșuri ce se ivesc 
pe față mai cu semă în timpul verii, 
er pielea dobândesce o frăgezime 
estra-ordinară. Continuându-se acest 
procedeu, pielea rămâne în aceeași 
friimdsă stare, decă nu cumva in
tervin alte bole.

Lămâile mai sunt bune apoi 
pentru îngrijirea dinților. Câte-va pi
cături într’un pahar de apă pentru 
clătit gura, inflnințeză puternic asu- 
p a mucoselor și le fac mai resis- 
tente.

Spălându-se păru! capului cu o 
astfel de apă, dispare mătreța, âr 
părul devine mai mole și mai des 
ca mai înainte.

POSTA REDACȚIUNEI.
Mai multor domni — B...ță; In numărul tre

cut de Du îneci am dat cu plăcere loc întâmpi
nării, ce ni-s’a trimis, drept combatere a afirmări
lor cuprinse în corespondența din cestiune. Cre 
dera, că prin acesta am făcut destul din parte-ne 
și că d-v6=-tre înși-vă revenind asupra rugării, ce 
ni-ațl adresat, veți afla, că ne cereți un lucru im
posibil. De altfel, o descoperire în sensul cum do- 
riț', ar pute, eventual, să aibă urmări neplăcure 
pentru causă însăși.

E. M. în A-mare: Regretăm, că soatiul nu 
ne perm te a da loc discursului, ce ni-ăț! trimis. 1 
er ca să-l publicăm îu estras seu ciuntit, n’ar ave 
înț.lts. I

•) Din cartea „Vorbe înțelepte'1, culese de 
Aurel O. Popovici.

Vorbe înțelepte.'1
Nimic nu se susține timp mai 

îndelungat, decât o avere modestă; 
nimic nu dispare mai repede, decât 
o mare bogăție.

La Bruyere.

— Cea mai mică dintre trebu
ințe este bogăția; cea mai mare în
țelepciunea.

Lessing.

— Vulgul nu are judecată, nu 
alege, nu discerne, nu are stăruință.

Cicerone.

— Invidia nu e decât ura față 
de superioritatea altuia

Mantegazza.

— Bogățiile sunt pedecile vir
tuții.

Babon.

— Mai curând ai p ite opri Eu
fratul în cursul său, decât lacrima 
unei inimi fidele și simțitdre.

Byron.

— Minciuna și furtul sunt viții 
înrudite.

Erasmus.

— Cine vrea să fie domn peste 
alții, trebue mai întâii! se servăscă 
cu credință

Wyss.

— Nu merită să fie născut cel 
ce numai pentru sine trăiesce.

Metastasio.

— Tot-dâuna onestitatea e cea 
mai bună politică; eu țin, că acâstă 
maximă este tot așa de aplicabilă 
în afacerile națiunilor, ca și în cele 
individuale.

Washington.

— In politica practică, princi
piile prețuesc în raport cu ceea-ce 
produc, er nu cu ceea-ce ele pro
clamă.

Marselli.
I

— Cel ce își prostitue buzele 
nu pote avă o inimă curată, dâcă 
consecința sa ar fi delicată, și gura 
sa ar fi astfel

Mirabeau.

— A da celor fără de răutate 
și pruncului tinăr simțire și înțelep
ciune — acestea aucțindu-le înțelep
tul mai înțelept va fi. și cel înțele
gător cârmuire va dobândi.

Solomon, Pilde cap. I

— Lacrămile sunt mamele vir
tuților, și nenorocirea alcătuesce po
teca bătută spre a te înălța pe ea 
la cer.

Chateaubriand.

— Șeola de imitațiune e cea 
mai sigură dintre tote celelalte școle.

Gozzi.

— Ceea-ce nu se scie, nu trebue 
spus, mai ales când cineva are se 
sufere pe urma acestei vorbe.

Ariosto.

— Minciunile sunt atât de fe
cunde, că ajunge una ca să producă 
o xniie.

Goldoni.
— Greu este a se urca pe înăl

țimile de unde strălucesce îndepăr
tare mărețul templu al gloriei.

Ar. Schopenhauer.

— A învăța pe copiii proprii 
să facă binele, însemneză a le lăsa 
moștenirea cea mai prețidsă.

Mantegazza.

MULTE Șl DE TOTE.

Testamentul lui Cecil Rhodes.
Testamentul lui Cecil Rhodes a fost 

publicat la Londra. Este datat din 11 Iulie 
1899 și cuprinde o mulțime de adăugăturl 
și date ulteridre din cari cea din urmă din 
18 Ianuarie 1902 — diua în care testatorul 
a părăsit Englitera pentru ultima oră.

Executori testamentari au fost desem
nați lordul Rosebery, contele Grey, fost 
administrator al Rhodesiei, lordul Milner, 
Michel director general la „Standard Bank" 
pentru Africa de sud și Hauksley consilier 
judiciar al provinciei Chartered.

Testamentul începe prin declarațiunea 
următdre :

„Sunt supus engles din nascere și 
declar, că am adoptat și câștigat ca domi
ciliu Rhodesia.

Admir mărirea și singurătatea, ce ca- 
racteriseză colinele dela Matoppo, din acâstă 
țâră. De aceea vreu să fiu îngropat în acel 
loc, pe colina pe care aveam obiceiă să mă 
plimb. Mormântul meu va fi săpat în stânca 
din vârful colinei.

Mormântul va fi acoperit cu o simplă 
placă de aramă cu inscripția: „Aci zac ră
mășițele lui Cecd Rhodes".

Faimosa sa vilă, Groote Schuur, si
tuată aprope de Capetown, Cecil Rhodes a 
lăsat’o guvernului federal alAfriceide sud, 
când se va constitui.

O sumă de vre-o 50 milione va fi 
afectată diferitelor institute de educațiune, 
fondațiuul de bursă, etc. Principalii benefi
ciari ai acestei donațiuni sunt: colegiul de 
Oxford și o mulțime de studențl din Africa 
de sud, din Australia și din coloniile en- 
glese din America. Vor mai avă burse și 
cincl-spre-dece studențl germani, cari vor fi 
aleși de împăratul Vilhelm II și vre-o sută 
studențl din Statele-Unite ale Americei de 
nord.

Pentru a justifica acestă dărnicie cătră 
studenții germani și americani, Cecil Rho
des reamintesce, că împăratul Germaniei a 
făcut obligatorie studiarea limbei englese 
în școlele germane declarând că buna în
țelegere dintre Englitera, Germania și Sta
tele-Unite vor asigura pacea generală.

Restul averei, Cecil Rhodes a lăsat’o 
rudelor sale.

*
descoperire ar.lieo- 
Isigică.

Țăranul Cornea din comuna Ciocă
nești, județul Argeș, care a descoperit 
— spune „Gazeta Nouă' — mai multe 
obiecte antice, a sosit în Capitală și a fost 
primit Sâmbăta trecută de d. ministru al 
instrucțiunei, căruia i-a făcut cunoscut im
portanta comoră aflată de densul în comuna 
Ciocănești județul Argeș.

El a spus, că mergând prin județul 
Argeș pentru a descoperi unele comori despre 
cari audise vorbiudu-se de mai mult timp, 
a aflat în Ciocănești, dela nisce țărani, că 
acum 20 ani s’a săpat la marginea acelei co
mune o gropă după arătările unui țăran și că 
acolo s’a găsit lucruri de valore, cari au 
fost vîndute de țărani în parte, sâu au fost 
ascunse prin diferite locuri.

Sub-prefectul plășei fiind însciințat de 
țăranul Cornea, a mers la lața locului și 
a putut găsi la nisce țărani un vas mare 
de argint, altul de aur și câteva medalii 
mari și mici dintre cari una de aur și câte
va monede pe cari să pote ceti numele îm
păratului roman Adrian.

Aceste obiecte, cari au o importanță 
archiologică forte însemnată, au fost trimise 
museului archiologic din capitală de cătră 
prefectul județului Argeș.

După cât să pare, e vorba de o co- 
moră de origine romană, care s’a păstrat 
până în dilele nostre.

Țăranul Cornea pretinde pentru acâstă 
descoperire o recompensă.

*
Primul balon, o l'ustă.

După o povestire contimporană, de a 
cărei ir mă s’a dat fiilele acestea, ideea pri
mului balon s’ar datori următorei întâmplări: 1

Intr’una din cJGe, domna Montgolfier 
atârnase o fustă prdspăt spălată de asupra 
mașinei din bucătărie, ca să se usuce mai 
repede; mașina fiind închisă, aerul forte 
încălzit umflă fusta și în cele din urmă făcu 
ca să se înălțe încet spre tavan. Uimită, 
d-na Mantgolfier chemă pe bărbutul ei, care 
fiind un învățat â la Newton gata a scote 
din ori ce experiment deducțiunile sciențifice, 
fu isbit imediat de ideea de a construi pri
mul balon, care după cum se scie, se înălța 
tot prin aer încăldit, cum să înalță și ac|I 
baionete de hârtie numite după numele in
ventatorului lor montgolfiere. Umplerea ba- 
lonelor cu gazurl mai ușâre, decât aerul, da- 
teză de mai târcjiu.

Cura băilor de burueni depurative 
„Diiișoreanu1* Ploe&ci. Ou acestă cură 
ușdră 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 rfi- 
câlă. La bălele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol ine pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Calend-arul sâptemâTiei.
MARTIE. (19 >2) are 28 dile. GERMEN AR.

Din 11 April 1902

Qilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. Bl G. Ipat. ep. Gan. 13 Iustinus
Luni. 1 C. n. Maria Eug 14 Tiberius
Marți 2 Mart Titu 15 Iina
Mere. 3 Guv. Nicita 16 Anastasia
Joi 4 f Guv. p. Geor 17 Rudolf
Viner 5 Teodul Apoloniu
Sâm. 6 Eutichie 19 Antoniu

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Mesura
seu

gt eut.at.ea l
Calitate».

Veluta 
în

1 Kor. fii.

l H. L. Grâul cel mai frumos 14 50
71 Grâu mijlociu . 14 —

Grâu mai slab . . . 13 20
Grâu amestecat IO bO
Săcară f’rumosă. . 9 - .

71 Săcară mijlocia. . 8 30
Orz frumos .... 7 —

9 Orz mijlociu. . . . 6 70 ’
Ovăs frumos. . . . 6 20 ;

T Ovăs mijlociu . . . 5 83
Cmuruz................... 8 — .
Mălaiu (meiă) . . . 8 — ,
Mazăre........................ 24 — ’
Linte........................ 16
Fasole........................ 9 20

71 Sămânță de in . 22 —
77 Sămânță de cânepă . 8 20
9 Cartofi........................ 2 — •

Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de vită . . — 96 '

Carne de porc . . 1 04
Carne de berbece. —. 64

too kil Său de vită prospăt 44 — :
71 Său de vită topit . 64

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Aprilie n. 1902.

Proprietar: I)r. Aurel Afureșianu.

Redactor responsabil: Traian JFI. Pop»..

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02-
Argint român. „ 18.40 „ 18.44
Napoleond’orl. „ 19.- „ 19.10
Galbeni „ 11.30 „ 11.40
Ruble RnsescI „ 126 - „ 127.-
Mărci germane „ 58.50 n •
Lire turcescl , 10.72 71 *“•

Scris. fonc.Albina 5°/0 100.— , 101 -
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Domnii abonenți, cari nu 
și-au reînoit incit abonamentul, s6 
binevoiască a-1 rein oi, ca se nu 
li-se întrerupit regulata espedare 
a Ziarului.

Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei14 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

se caută pentru România:

1) Trei pădurari supremi 
(Brigadiri) de păduie cu salariul ur
mător :

600 Lei anual, locuință, vacă cu 
lapte, cal de călăiie, 12 hcltr grâu, 
12 hcltr. porumb, un porc de trei 
luni, anual și lemne de foc.

Amatorii, cari doresc a ocupa 
aceste posturi, treble se dovedescă 
cu atestate în regulă, că sunt ab
solvenții unei școle de pădurărit, seu 
au o practică îndelungată în servi 
ciul pădurilor, se se pricăpă la cul
tivarea și plantarea lemnelor, atât la 
acele rășinose, cât și la cele frunzose, 
primirea în serviciu hotăresce, dăcă 
.amatorii vor ave atestate bune și 
vor dovedi, că au avut și au o per 
tare morală și exemplară. Se cere 
ca amatorii re fie Români, seu cel 
puțin să cunbscă limba română atât 
în scris, cât și verbal.

2) Un pescar*,  care cunosce 
cultivarea păstrăvilor din icre, în 
pescărie sistematică, ceea ce trcbue 
•să dovedescă tot prin acte, se fie 
Român, seu cel puțin se cunbscă 
limba română atât în scris, cât și 
verbal.

Cu salariul de 60 Lei lunar locu
ință, 7 hcltr. gri ), 7 hcltr. porumb, 
anual și lemne de foc.

Amatorii la aceste posturi vor 
adresa atestatele 'a redacțiunea aces 
tui c|ia,r. sub literile „R N.4 Brașov 
Piața Mare Nr. 30.

3-3(479.)

Nr. 84—902.

Escrîere de concurs.
In sensul conclusului luat la p. 

6 a protocolului adunării generale 
din 31 Martie 1902, a institutului de 
credit și economii Fortuna4 socie
tate pe acții în Rodna-veehe, prin 
acăsta se cscrie concurs la postul de 
controlor-contabil cu terminul de 6 
Maiîi 1902 pe lângă salar anual de 
1000 cor. sol vinde în ratelunarî egale 
postcipative din cassa institutului. 
Acest salar după ciclu de 3 ani, dela 
cjiua alegerii, se va ridica la suma 
de 1200 cor. anual

Dela concurențl se recere să do
vedescă pe lângă sciința perfectă a 
limbei române și aceea că au ab- 
absolvat o școlă comercială cu suc
ces și între cei egali vor fi preferiți 
cei-ce vor avea și alte recomandații 
că au practisat unde-va cu succes 
și purtare bună.

Alesul va trebui se aibă acții, 
ori cauțiune de 1000 cor., ori docu
mente de valbre ori cavențl siguri 
pe timpul cât va fi în snrviciul ins
titutului.

Din ședința direcțiunei institu
tului de credit și ecenomii, societate 
pe acții „Fortuna4 ținută în

Bodna-veche, la 5 April 1902. 
Președintele Secretar.

Pamfiliu Grapini m. p. Nicolau Mureșian m. p.
1-3

n piața Prundului nr. 5, colț este 
un local de boltă

de ixxe-Zh-iriat.
Tot acolo aceeaș casă, constătătbre 
d n 3 boite, 5 odăi 2 bucătării, grajd, 
grăd.nă, vis-ă vis de biserica st. Ni- 
colae, posițiune forte frumosă, fața 
sbrelui; i recum și un loc de zidit nr. 
top. 10765, 10766, în drumul Gărei, 
vis-ă vis de Magazinele „Albinei4 în 
mărime de 3400 metri □

Amândoue aceste imobile sunt 
de ven^are

A se adresa la proprietar, în 
Piața Prundului nr. 5. 3—4

In Scheiti, Strada Prundului nr. 47
g: sunt de închirâet:

în etagiu 1 I, 6 odăi, 2 bucătării, 2 
■cămăruțe, 2 poduri, 2 șopurl do lem
ne, 2 pinnițe și grădină mare pentru 
preumblare.

Aceste se pot închiria la dbuă 
partide, său le una.

Informații la proprietarul case
lor Strada Prundului nr. 47.

•2-3 (483) Dumitru I. Pascu.

1

■44
1

Se caută de cumpărat: 
nsa’și tineri, hagii, rîsi, poB*<*i  
seiSiatica, ciîpa’iore, capre 
negre, huhurezi, vuituri 
etc. S* bcî de totă specia de fiare 
©orsie mari de capre negre, că- 
priore și cerbi cu întreg capul etc. 
Oferte sub numărul V. la adminis

trația „Gr. Tr.“ 1—3

£>

>
5-

DEPOSIT 
de articole 

igienice.

DEPOSIT

de mărfuri de offli
din Paris.

J. REIF Specialist, VIEHÂ
I., B ra n <1 8 t iit t e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

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

[cafea
«im Fiume.

•Ț-.
agasa STiume.

5 Kgr. MANILLA 13 cor. 50 b. j

5 Kgr. NEW CUBA 15 corone. |

5 Kgr. CAF|EA CUBA 18 cor. 50 b.
Ș

| 5 Kg. SOERABAJA 16 cor. 50 b.

ra D onuinitele și . 
g fi escelentele |

1 soiuri de
2 Klgr. S

Safele amestecate 
oerabaj a.

5 Kigr. fl9 cor. 8© baisă. 

3^ Ceva mai bun nu exista. 
Vămuite și franco, fără alte spese, trimite cu 

rambursa, său dacă se trimit bani.

,J—5.(470)

l'/t „ MadjokertoJava, 
l'/2 „ Brabatros Mocca.

dan f iusue. <> —------ _____

Societate V1RAG JENO.
p.,,. „ |

Prețuri curente gratis. "V®

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
X
X
X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

X
ATELIER DANTI8TIC

Succesorul lui L. Goldschmidt, 
Strada Michael Weiss 6

Etagiul B, 
d’asupra magazinului de obiecte de aur al D-lui Bittermann.

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

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

—= înd-repteiză diziții cresoiAți strîmlo. 
30'' Dinți singuratici dela 3 cor. în sus.

Dantură completă „ 60 „ „ „

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X La cerere se dă. pentru ori si ce lucru garanție de JB ani. O

vocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

o
■ Ic*

SC

Confectiune de haine e » * *

m » » » * m pentru fete si băeti. A 
’ ’ felSubscrisa are onbrea a aduce la cunoscința On. public, că 

am deschis un

salon cu hame de fete si *'ăetY  
in strada Spitalului Nr. 15. ’ ’ pj

Se confecționc ză solid și prompt ori și ce lucrare înacăsta 
branșe, precum: haine de fete și băeți, Jaquete, Pelerine, Man- J 
tele și Pardiseuri după jurnalele cele mai nouă și moderne,

Rugându-me de a sprijini întreprinderea mea sunt

cu tbtă stima LJ
MARIE KNALLER. !?.

Se primesce fetițe gjesatj-n mstesicțiă.

(485),’ -3.

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

FABRICA DE MAȘINI, 
care opt ani am avut’o în Kezdi-Vâsârhely, acum în mod 
siderabil lărgită, am sis'll mutai’o

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

Lmcb»©z mașini: pentru fabrici de ferestreu, fabrici de 
spirt, moii, arangiamenturi de băi, mașini pentru economie de 
câmp, precum și Cazane, iute prompt și cu prețuri ieftine.

Mă rog de sprijinul On. public

10-10 (452)

H H
| Inscripțiunea de unii sus într’adever o merită

Picăturile rusesc!4
ce se prepar£z4 în farmacia

D-lni VASILIE MIJIM din Melencze.
•J Aces’e „Picături rusesci11 ar trebui se nu 
3 lipsâscă diu nici o casă. Ele sunt un mijloc 
;] neîntrecut și escelent contra durerilor interne, 
a de stomac, mistuire, materiță ș‘ intestine.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
•1 amintite; lucră într’nn mod binet’ăcgt riu cou- 
H tra sgărciurilor, vânturilor calică) și diarhoe, 
j delătură greța și neplăcerile provenite îu urma 
I stricării stomacului și din răcelă, liniștesce gre- 
| ta și face apetit; delătură respirajiunea grea, 

în lipsă esu-emă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea.

JPrețui i coi*.  SO tcuni (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fl.) medi

camentul se espedeză francat.
„Pioăturile rusesci‘‘ veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

D lui VASILIE MIJIM în fiflelencze, 
7—20.(429) (comitatul ToronîaS).

con-

cu totă stima

Szombat Samu.

0 o 
0 
o o o o a 
a 
o 
o 
O 
0 
o 
0 
o 
0 
o

Fluidul Kwizda.

Fluid
pentru 

Kwizda fluid 
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu 
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru reer-are du- ț 
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2. , 1/2 sticlă cor. I.20.
-- Veritabil se capetă în tote farmaciile. —

Deposit principal ia 

1'niHZ Jo5a. liwsada 
k. u. k Oest. -ung. kon. Rumân, u. fiirstl. Bulg. Hoflif.

Kreis-Apotlieke KORNEUBURG, bei Wien.
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Subsemnatul am onorea a me recomanda On. public 
din loc și jur, ca

primul1 maestru îjOar romlg 
diplomat în Brașov, 

care întreprinde ori-ce zidiri none 
cad în branșa acesta. A vend în vedere praxa-mi 

plăcută posiție de a satisface pe
ca
îndelungată, me aflu în 
deplin ori ce dorință și a mulțumi pe On. public eu ser
viciile mele, cari vor ti cât se pote de culante și solide.

Tot ce se lucrâză este sub conducerea mea și supra 
veghiarea mea proprie, asemenea OfT ce lucrare luată asu- 
pra-ml se face la termicul fixat, fără întârziere și de tot 
ieftin și fără concurență.

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

4-5.

Cu totă stima:

IOAN VO1CU,
■nftest.ru aidar «iiițplonsat

Brașov, Strada Tint așii or nr. 2/b.

@O Wumai marfă țpB’6s|»etii garantată solidă și elegantă. |®

J.D.A.
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dePantofi
Comande la inesiiră ae efectueză

Prăvălie nouă! ""Wl
g: Cel mai ieftin deposit de încălțăminte.

Deore-ce am primit quantități forte 
mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și copiii in fasonele cele mai nbuă, din 
fa brice le cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

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

a vmde fote mărfas- 
rile cis prețuri Iefti

ne de mirare!
Pentru Bărbați:

pă.r. ghe e s-uip e de vacs, ga
rantat sol.d . . .

cu t eseț de vies ga
li: lll.l t S'.lid . .

bocanci de vies solid 
galoșate cu lac solide 
Bocanci de iuf't galb.

Dril, dela S0 cr. n sus. Ghete

■*y .... .....................

Principiul meu este, ieftin, bun și vîn

1

0
C./I

I
4

" ' WMi W • >:->k

distinsă cu prețurile prima.

JDame:
cu zug, s
„ naști 
n . n
„ șirete

înainte de a cumpăra, se se 
convingă care este fabricatul 

—= cel n»ni ==—

Cumpărători de motort

Bli

3 â 15 000, 31 â 10.000, 67 â 5000, 3 â 3000, 432 â 2000, 
1238 â 500, 90 â 3000, 31700 â 200, 3900 â 170, 4900 a 

3900 :i 80. 2900 ă 40 Adecă:

13/60.000 corone, Trei-spre-dece milione 160.000 corone

Pentru
pâr. ghete pai ent

T)
Gems

îl
de mănuje cu lac . . 4.—
de pic-le gâlbiDă, de 

gems cn nas'uri . . 4.20
pentru copii dela 60 cr. în sus.

promt și cu mare acurateța.

L D. AVRIGEANU
DEPOSIT si CONFECȚIUBIE de ÎNCĂLȚĂMINTE.

Brașov, Strada Porții nr. 34, Ia trei stele. *%

9-10

ale lui
Veritabile nunmi, <Seeă <!îâcus*e  cutii» este provecțută eu marea <le 

iijit'rarp ut iui A. tlol] iș6 eu Hutieerlerea an.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor :rai cerbieose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bele femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoc.e. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2. — 

Falsificatul* ’ se vor urmări. pe. cale jurlecăwrescă.

M

Franxbițănntwein și șa^e a. lui Woi|. 
l/c,-jbiUSi mini'll decă fiecare sticlă este-orovedută cu marca de scutire și cu 
WtmcWilU liumdi, plumb.il lui A. IBoll.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras țf.'or.at; alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plombate, Coro e 1.90.

Supun de copii a Ld Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat, după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru "Opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie- :are bucată de săpun, pentru copii este provejiută cu marca 
de apărare A. Moli

Trimiterea prtinelpală prin 
Fan’imtcfalul A. WLIL,

c. și r. fnrnisor ai curții imperiale Viena, Tucldaiim 9
Comande din provinciă se efectuezi țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite sfi se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura 
ap fir are a lui. A. MOLL.

Deposits în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

de
și marca

Neustădter
*

Fabrica de motors din Dr rzda, SOC. pe acțil.
(fost Hille).

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

Benzin pentru mori. Wasini perfecte simple, trainice, sigure și spese puține la 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitor» referențe, despre mașinele liferate.

eprese ea ta ea ta geîîCB’allă. degBasit de mostre Ba. 

IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 
TSaei’esîenB’hag 4fl. (lângă gara de Vest).

—La esposiții și examinări de concurență _

6-13,1-iH,

listinfe norocului mânat
Multi au fost favorisatl de noroc cumperând un los dela noi! 

ELotcsria de ch^ssă re&. un£. privii.
Ofer ă cele mai bogate șanse de căști g uri Din

100.000 Losuri 50.00088 0Orî
Cel mai mare câștig eventual

7

763 â 1000, 
130, 50 ă 100, IS

$

Tipografia A

%25e2%2596%25a0nftest.ru
plumb.il

