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Intelmrile domnitorilor.
De un șir de am încbce se tot 

înmulțesc visitele dintre monarch!. 
Mai departe era o mare întâmplare, 
despre care se ducea vestea peste 
țerl și peste mări, când se întâlneau 
capetele încoronate, principii și regii, 
ori chiar împerații. Astăcji asemeni 
întâlniri nu mai sunt nimic nou, ele 
sunt la ordinea cjilei.

Acji septemână, la Ischl în Aus
tria, bătrânul nostru monarch a pri
mit visita regelui Caro! al Româ
niei. Deși visitele suveranului român 
la curtea împărătescă se repetă des, 
totuși celei de acuma i-s’a dat o în
semnătate deosebită. S’a c]is cu drept 
cuvânt, că în fața periculelor, ce 
amenință din orientul Europei, Ro
mânia, ca și monarchia nostră au 
un mare interes comun de a trăi în 
cele mai bune și amicabile raporturi 
și de a-și da în cas de lipsă sprijin 
reciproc. Deși mic, regatul român 
prin posiția sa și cu ajutorul arma
tei sale vigurose, care pdte da pe 
ușor un contingent de un pătrar de 
milion de soldați, este un aliat de 
mare preț pentru or! și care din pu
terile vecine. Acesta o ved și sciu 
bine și cei din Viena, de unde vine, 
că sunt cu mare atențiune față cu 
persona Regelui Carol, pe care ar 
voi se-1 aibă în tot-deuna amic.

N’ar mai fi nimic de c|is asu
pra raporturilor escelente dintre dom
nitorii și guvernele ambelor state, 
decă nu ar cade pe ele umbra în- 
cordărei nenorocite naționale dintre 
elementul maghiar și român. Acesta 
încordare nu se pote delătura prin 
nici un fel de înțelegere, seu alianță 
între cârmuitorii statelor, ci numai 
și numai prin aceea, că vor fi delă- 
turate căușele ei adevărate, cari 
sunt prigonirile naționale și lupta 
de rassă, ce nici pănă acjl încă nu 
s’au curmat față cu Românii din 
Ungaria și care prigonire și luptă 
deștâptă mari temeri și amărăciune 
și la Românii din regatul indepen
dent.

In timp de pace tdte merg ne
ted și se pare, că nimic nu turbură 
buna amiciție dintre guvernele dela 
Viena și Peșta și dintre guvernul 
român. Ore fi-va tot așa în momen
tul când ar isbucni furtuna? Nu 
s’ar ivi atunci ca o stafiă îngrozi- 
tore icâna pustiirilor, ce s’au făcut 
în timpul păcii, în inimile și cons- 
ciințele poporelor?

Reu fac cei-ce nu iau de cu 
vreme măsuri pentru timpuri vifo- 
rose și nu-și dau silință de a delă
tura, prin curmarea nedreptăților, 
înstrăinarea și neîncrederea dintre 
popore.

Să nu fi venit ore vorba și 
despre acesta la Ischl între cei doi 
monarch!, cari, cum se cțice, au dis
cutat împreună despre măsurile mi
litare, ce ar fi a se lua. împreună, 
când s’ar aprinde tocul1 în peninsula 
balcanică? Cine scie ce vor fi vorbit 
monarchii. Decă s’au gândit însă la 
acesta, se va dovedi numai atunci, 
când vom vede fapte săvîrșite pentru 
delăturarea acelei înstrăinări dintre 
popâre, despre care am amintit 
mai sus.

Ni-se va dice însă, că sorții 
păcii și ai răsboiului stau mai mult 
în manile altor puteri mai mari și 
mai tari, decât monarchia nostră.

Așa este. Alaltăeri s’au întâlnit 
în portul vechiti și renumit al pro
vinciilor baltice, Reval, împăratul 
Rusiei cu al Germaniei. Aceștia sunt, 
cari dirig destinele Europei. Trăiesc 
și ei în cea mai bună amiciție, 
ceea-ce se ia ca dovadă, că pacea 
lumii mai are încă șanse de a nu fi 
sguduită.

Nu cu mult înainte regele Ita
liei a visitat pe Țarul Rusiei, er îna
intea regelui Victor Emanuel Țarul 
primise visita președintelui Loubet, 
al Franței, aliata împărăției nor
dice.

Eată, cum se îmbrățișeză dom
nitorii din tote părțile. A dice, că 
ei o fac numai din simpatiă ce-o au 
unii cătră alții ar fi greșit. O fac însă 
în interesul siguranței statelor, a regi- 

melor și a dinastiilor, ce pare că se 
clatină din nou, îndată-ce trec câ
te va luni, fără ca se se întâlnescă 
potentații și să schimbe din nou asi
gurări despre nestrămutata lor ami
ciție.

Revista politică.
Săptămâna trecută numele lui 

Kossuth a ajuns a fi pomenit alătu
rea cu numele Iw lan cu în ședința 
congregațiunei din comitatul Aradu
lui. Cel dintâiu se scie, că la 1848 
a pornit revoluțiunea Ungurilor și a 
umblat a detrona dinastia Habsburgi- 
lor, cel de al doilea, Avram Iancu, 
cine dintre Români nu-i cunosce nu
mele și faptele? La 1848 au fost 
protivnici mari, căci unul se lupta 
contra tronului, âr al doilea s’a lup
tat pentru dinastia habsburgică. Cum 
de vine acuma, după o jumătate 
de veac, se li-se pomenescă numele 
de-odată ? Etă cum :

In ședința comisiunei comita- 
tensă din Arad în (Țua de 1 August 
s’a cetit adresa orașului Arad, în 
care cere să se ia măsuri, ce săi-se 
ridice lui Kossuth o statue. La acea 
ședință erau de față și câțl-va Ro
mâni, dintre cari d-1 advocat Dr. 
Stefan C. Pop șl-a ridicat glasul și a 
cuvântat în potriva acestei propuneri, 
cât timp nu li-se va îngădui și Ro
mânilor, ca se ridice un monument 
pentru eroul lor național Avram 
Iancu. Căci ce s’a întâmplat?, cțicea 
d-1 Dr. Pop în cuvântarea sa. Și Ro
mânii au început să adune bani, să 
ridice un monument în amintirea lui 
Iancu. Ce-a făcut însă guvernul ? A 
sechestrat banii adunați dela popor. 
E frumos, că Ungurii îșl cinstesc 
bărbații lor mari, însă se cuvine să 
fie drepți și față cu alte popâre și 
să-i lase și pe ei a-i cinsti pe ai lor. 
Să ridice Ungurii statue lui Kossuth, 
der se îngăduescăși pe Români să ri
dice statue lui Iancu.

Vă puteți închipui, ce furtună 
s’a iscat între membrii maghiari, 

după cuvântarea d-lui Stefan C. Pop. 
Ungurii ca Ungurii, der s’a găsit și 
un Român cu numele Sever Bocșan 
care de altminteri portă slujba de 
de solgăbirău și care s’a sculat să 
vorbescă contra d-lui Pop. Dâr și-a 
găsit popa d-1 Bocșan, căci numai 
decât s’a sculat d-1 Dr. Suciu, care 
l’a asemănat pe Bocșan cu paserea 
care își necinstesce cuibul.

Printre advocații șoviniști din 
Arad s’a pornit pe urmă o mișcare 
mare în potriva harnicului și energi
cului advocat Român, care avuse 
curagiul să apere drepturile Româ
nilor. Auc|I acolo, acești șo
viniști, să se scdle un advocat și să 
pună pe tâlharul de Iancu alăturea 
cu semifleul nostru, sfântul Kossuth! 
Să-l gonim dintre noi! Să se ducă 
în țera românescă, pănă nu-1 vom 
trimite noi. Și au făcut jalbă contra 
d-lui Dr. Pop la camera advocaților, 
cerând să-l scotă dintre advocațl, că 
n’ar fi vrednic să fie între ei. Sun
tem siguri însă, că d-1 Pop va sci 
să-și apere drepturile și mai departe, 
cum și le-a apărat pănă acuma.

*

Săptămâna trecută a avut 
loc o întâlnire între regele Carol și în
tre Maiestatea Sa Monarchal nostru la 
Ischl. întâlnirea acăsta are mare în
semnătate. Se scie, că cei doi su
verani sunt vechi și buni prieteni și 
că în fie-care an se întîlnesc cel pu
țin odată, decă nu mai de multe-ori. 
Visita din acest an însă, pe care re
gele României a făcut’o la Ischl, se 
4ice, că stă în legătură cu o înțe
legere militară între cele două state. 
România va da ajutor Austro-Unga- 
riei, așa se cjice, într’un cas, când 
s’ar întîmpla ceva neorîndueli în Bal
cani. Bulgarii nu se astîmpără de 
fel și când s’ar întîmpla să fie vr’o 
revoltă seu așa ceva, Austro-Ungaria 
ar fi chemată să trimită trupele sale, 
pentru restabilirea ordinei, er armata 
română, în urma înțelegerii, ar tre
bui să sprijinescă armata austro-un- 
gară. Etă de ce, la întîlnirea celor

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Privighetorei.
Cântă, mândră păsărea, 

Cântecu-ți divin,
Și înalță ’n depărtări 

Dorul tău senin.

Căci și eu în umbră plâng 
Jalea mea amară,

Flârea sufletului meu
Mortă ’n primă-vară.

Iar de vei simți că mor 
De-atâta durere,

Cântă-mi tu pe-o rămurea 
In sfânta tăcere.

Să s’adune stelele
Și să mă privescă,

Să s’adune florile
Să mă ’mpodobescă.

Maria, Popescu.

Vin’ cu mine.
Codru-i verde, umbra desă,

Rîde sufletul de drag,
Ceta gândurilor triste

A perit sub bolți de fag.

Vino tu, fecior din basme,
Domn al codrului să fi,

Cu ochi urneai de iubire
Totă viața te-ași privi.

Să lăsăm amorul lumei
Și-al durerilor șirag,

Vin’ cu mine ’n codru, unde
Rîde sufletul de drag.

Maria Popescu. *)

*) D-șora Maria Popescu este o tîneră și 
drăgălașă noetă din România, care a petrecut 
câte-va săptămâni în vilegiatură la Brașov. Cu 
acestă ocasiune nl-a trimis spre publicare aceste 
două poesii.

Bradii și smeurele.
— Legendă. —

De Antonia Popp.

Ci-că Luceafărul de diminâță a arun
cat de pe câmpia cerului trei stele pre 
pământ.

— Îmi pare că nu este destul foc în 
ele îi (fi36 Luna.

— Ba da răspunse el, pănă nu se va 
stinge sdrele, nici ele nu se vor stînge.

— De l’or sci folosi și-or umbla cu 
cruțare pe lângă el, las că va fi așa cum 
tu (jicl, cfise Luceafărul de sără dintr’un 
unghiîl, ci eu sciu bine, că dintre trei, cea 
din urmă numai, va ajunge sfîrșitul vre- 
milor.

Intre aceste stelele cădură jos și încă 
chiar în pola întâmplărei.

întâmplarea se uita cu atâta drag la 
ele încât le deochia și ce să vecjl, cele 
trei stele picate de pe cer, se prefăcură în 
trei fete frumose.

Partea aceea a lumei, în care se afla 
atunci Întâmplarea era pustiă și nelocuită, 
drept aceea, dise ea celor trei fete: îm- 
părțițl între voi acest colț de lume, dâr vă 
însemnați bine, că ceea ce cu nedreptate 
se va purta față de cealaltă puțină viâță 
va avă în sine, er aceleia, căreia îi va fi 
mai prețuită vieța în lanțuri, decât; mortea 
cinstită și neatârnarea, nici atâta vieță nu 
va ave în sine. De vreți trai cât lumea: 
iubiți cu statornicie și nu lăsațl ce e al 
vostru, și la al altuia nu vă întindețl cu 
mâni sacrilege.

*

Fetele împărțiră între sine pământul.
Dreptul de împărțire l’a luat cea mai 

mare.
Sie-șl și celei de a doua a dat păr

țile cele mai bune: câmpiile și locurile 
cele mănose și roditore. Celei mai mici 
părțile muntose și sălbatice.

— Cât de bine ar fi să nu fi venit 
și acâsta cu noi dise cea dintâiă cătră a 
doua.
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doi suverani a fost de fată și feldzeu- 
maistrul Beck, șeful statului major 
austro-ungar.

Regele mersese cu regina pănă 
la Viena, unde s’au despărțit și re
gina s’a dus la Wied, er regele la 
Ischl. Majestatea Sa Monarchul nos
tru l’a primit pe regele Carol cu 
multă cordialitate și au petrecut îm
preună două c|ile. după cari apoi re
gele României s’a dus la Gastein, 
unde va petrece cât va timp pentru 
căutarea sănătății.

*

In fiiua de 6 August a avut loc 
o altă întâlnire între împăratul Wil
helm al Germaniei și intre țarul Niculae 
al Rusii. In Septemvrie va fi adecă 
anul, de când țarul Niculae a visitat 
pe împăratul Germaniei în portul 
din Danzig. împăratul Germaniei 
vine acum și întorce visita țarului în 
portul din Reval. Atât întîlnirea de 
anul trecut, cât și cea de anul acesta 
s’a întîmplat pe mare în mijlocul 
flotilei și între bubuiturile tunurilor 
de pe corăbii. Tote epavele atribue 
acestei întâlniri o mare însemnătate 
politică. Amândoi împărații erau în
soțiți de miniștri lor și anume îm
păratul Germaniei era însoțit de 
cancelarul imperiului contele Bulow, 
er țarul de ministrul său de esterne 
contele Lamsdorff. La prânzul, ce l’a 
dat țarul pe vaporul „Standard* . îm
păratul Germaniei a ridicat un toast 
în sănătatea ministrului de esterne 
rusesc, er țarul în sănătatea cance
larului german.

se vinde în șatră la turtarl. Săturându-se 
îi mulțumi pentru mâncare și o lăudă 
fârte.

— Noi cu de aceste trăim în (fii® de 
post și de destule ori și în cele de dulce, 
și vedl suntem sănătoși și tari, nu seim ce 
e durerea de stomac și alte bole provenite 
în urma mâncărilor grase, <jise ea.

Feciorul după aceste o peți.
— Bine, dise fata, decă te soil în

destuli cu puțin și vei ținâ cu sfințenie la 
obiceiurile, limba și legea acestor locuri 
frumose în feliul lor și minunate, cari mai 
mult de cât alte locuri vestesc lauda și 
mărirea lui Dumnecjeu, eu cu drag void fi 
a ta, căci te iubesc.

— Iți voiii împlini și cea mai mică 
dorință, ți-oi aduce averi și ți-oi sujuga 
țări, dise el nebun de fericire.

— Nu-mi trebue, dise ea. Eu și aces* 
popor, blând cum e, cu graid dulce sîrgu- 
incios și iubitor de Dumnedeu și de dea- 
prope, ne îndestulim cu puțin și nurîvnim 
după a altuia. Suntem mulțumi^ cu cât

Ce or fi hotărît cei doi puter
nici monarch! la întâlnirea de la 
B^val? Ce or fi vorbit împreună cei 
doi miniștri? Asta nimeni nu pote 
să o scie. Tâte foile asigură însă, 
că acestă întâlnire s’a făcut, pentru 
a se înțelege, cum s’ar asigura mai 
bine pacea europenii. Deși e greu de 
înțeles, pentru mintea omului, care 
nu cunosce tainele diplomației, că 
de ce ar fi nevoie se se înmulțescă 
mereu armatele și să se procure tu
nuri și arme din ce în ce mai per
fecționate, punând sarcini din ce în 
ce mai mari pe grumazii poporelor 
— dâcă marile puteri nu vreu alta, 
decât numai menținerea păcii, totuși 
trebue se primim ca bună asigurarea 
diplomaților, că tote acestea numai 
în interesul păcii se fac. In acest 
timp însă Orientul fierbe, poporele 
sunt în agitație necontenită și nu se 
scie în ce moment va isbucni ceva 
în Balcani.

*
In sfîrșit Englesii totuși vor ave 

ocasiunea a-șl vede încoronarea re
gelui. Acâstă încoronare se serbeza 
astăfli în 9 August, cu mare cere
monie. Regele Eduard. VII, după ope

rația, ce i-sa făcut, s’a restabilit în 
așa măsură, încât, după cum scriu 
foile englese, va pute suporta cu 
ușurință oboselile, ce sunt împreu
nate cu o asemenea ceremonie.

De altmintrelea în ce privesce 
politica esternă a Angliei, tocmai 
(filele acestea deputatul Bowles a fă
cut o aspră critică guvernului, pen- 
tru-că n’a sciut să potrivăscă lucru
rile așa, încât și Anglia să aibă 
amici și aliațl în Europa, pe când 
tote celelalte țări sunt grupate în 
alianțe, er Anglia stă singură și 
isolată, fără prietini și fără aliațl. 
Secretarul afacerilor de esterne Cran- 
borne a răspuns destul de încurcat, 
că nu e adevărat, ce spune Bowles, 
și că Anglia este prietină cu tote 
celelalte puteri.

*
In Franța totă săptămâna a fost 

poporul în cea mai mare agitație 
din causa închiderii școlilor. Aprope 
în tote părțile s’au împotrivit închi
derii, lașa că comisarii polițienesc! 
au trebuit să spargă porțile seu zi
durile. Mare este amărăciunea în 
sufletele omenilor credincioși din 
Franța, când îșl văd călcată în pi- 
ciore legea strămoșescă de nisce 
guvernanți, cari s’au făcut slugi ji
dovilor, vecinie dușmani religiunei 
creștine.

Un diar frances deBpre situa- 
țiunea în România. Diarul „Liberte*  
din Paris într’unul din numerile sale din 
urmă, vorbesce despre situațiunea din Ro
mânia. Numitul diar nu dă reinanierei mi
nisteriale, ce s’a făcut în (filele din urmă, 
mare însemnătate, dicând, că numele noui- 
lor miniștri, ce au întrat în cabinet, sunt 
necunoscute în străinătate. Pentru străi
nătate ministerul nu conteză decât prin 
d-1 Sturdza, bătrânul șef al partidului li
beral, care e un om politic de forte mare 
valdre, și care, fiind necontenit germano
fil, a făcut din România un satelit al Aus
triei; totuși d-1 Sturdza s’a pretat cu en- 
tusiasm la o apropiere cu Rusia.

Mai departe diarul parisian se ocupă 
de starea financiară a României și dice, 
că dâcă nu e așa de precară ca a Serbiei, 
totu-și nu e strălucită. E în perspectivă 
un împrumut seu o emisiune de bonuri 
de tesaur și se pun multe speranțe pe ex
periența noului ministru de finance și pe 
abilitatea d-lui Aurelian, pentru resolvirea 
grelei probleme a reînoirei diferitelor tra
tate de comerciu, cari espiră.

Apropos de un articol al diarului 
„Epoca", privitor la unele semne de sim
patie din partea Franței pentru România, 
diarul Liberie scrie, că Franța n’a încetat 
nici odată să aibă o amiciție sinceră pen
tru România, din dragostea pentru vitejia 
poporului ei și a originei sale latine.

Regele Italiei in Germania. Se 
anunță din Roma, că regele Victor Ema
nuel, actualmente petrece în Raconigi, 
castelul său din Piemont. De aici va 
merge la 30 August în Germania, însoțit 
de ministrul de esterne Prinelti. Generalul 
conte Lanza, ambasadorul Italiei în Ger
mania, îșl va aștepta suveranul la fron
tiera Germaniei. Regele Italiei va petrece 
în Potsdam 4—5 dile, eventual și mai 
mult, decă s’ar întâmpla să ia parte și la 
manevrele navale de la Kiel.

SCIR1LE D1LE1.
- ‘27 Iulie.

Candidați de episcop!. La scaunul 
episcopesc gr. cat. din Oradea-mare, de
venit vacant prin mortea neuitatului epis
cop Pavel, după cum se svonesce prin 
foile unguresc!, va fi numit actualul epis
cop din Lugoș, Dr. Dumitru Radu, er în 
locul d-sale la Lugoș, se vorbia pănă 
acuma de canonicul prelat Dr. V. Hossu 
din Blașiiă, o scire mai nouă însă spune 
că cele mai multe șanse le-ar ave canoni
cul din Lugoșiu d-1 loan Boroș.

Primiri la teologie și la prepa
randie. Consistorul archidiecesan din Si- 
biiu a primit săptămâna acesta în semi- 
nariul teologic pe următorii tineri: Albu 
Vasilie, Andreiu Octavian, Armean Petru, 
Avram loan, Căldărea loan, Cerbicean 
Nicolae, Constantin Nicolae, Constanti- 
nescu Romul, Curea Laurențiu, Debu Va- 
sile, Dumitrescu Romul, Indreiu loan, Latiș 
Alecsiu, Lula Adam, Mânu Zaharie, Mo- 
rușca Pompeiu, Necșa Vasile, Puican Pe
tru, Spătariu Vasilie, Stîrc Nicolae, — toți 
cu esamen de maturitate ; Radu Alecsandru, 
Chicomban Nicolae, Dan Ștefan, Ganea 
Ioan, Garoiu Georgiu, Grecean loan, Plo- 
togea Ilariu, Popa loan, Străulea Dernetriu, 
Vișioiu Ignaț, toți cu 8 clase gimnasiale, 
și Herman Alexandru cu 7 clase gimna
siale, er la preparandie pe următorii: Be- 
lindescu Ștefan, Brie Ștefan, Ciupe loan, 
Cojan Georgiu, Comșa Georgiu, Costea 
Aron, Crainic Simion, Mariș Drăgan, Mă- 
năilă Stan, Porean Vasile, Săcăleanu Ni- 
con și Trif Petru, toți cu cualificațiunea 
normală de 4 clase gimnasiale, reale seu 
civile. Ceilalți concurent!, cu cel puțin II 
clase medii, sunt admiși la esamen de 
primire.

Statua Ini Kossutli în America. 
In Cleveland (America) mai mulți emi
grant Unguri au adunat bani pentru sta
tua lui Kossuth, pe care au și făcut’o în 
Budapesta, de unde au transportat’o peste 
mare și au de gând a o aședa într’o piață 
în diua de 19 Septemvrie. In acel oraș 
locuesc mai bine de 20,000 Slovaci. Aceștia 
au trimis dilele acestea o deputăție la 
primarul orașului, în fruntea căreia erau 
trei preoți. Deputăția a protestat la primar 
contra ridicării unei statui în amintirea 
unui bărbat, ca Kossuth, care a fost duș
manul cel mai mare ale Slovacilor.

înfrățire cehă-slovacă. Reuniunea 
femeilor slovace „Jivena*  și societatea 
museului slovac și-au ținut adunarea adu
narea generală la 6 August în Turoț-St.- 
Mărtin. La acestă adunare au fost de față 
număroși dspeți cehi și moravi. Foile un
guresc! sunt supărate foc pe acești străini, 
cari au venit în Ungaria să facă agitație, 
înfrățindu-se cu Slovacii.

Delimitarea graniței în Dobrogea. 
Delegatul României pentru delimitarea 
graniței româno-bulgare din Dobrogea, a 
comunicat ministerului român de esterne 
că, pentru înlesnirea relațiunilor popula- 
țiunei din ambele părți ale frontierei 
și pentru preîntâmpinarea trecerilor clan
destine (secrete), este nevoe de a-se în
ființa încă trei trecători în plasa Ostrov 
și una în plasa Mangalia. Delegatul Bul
gariei a fost de aceeași părere și a făcut 
guvernului său un raport favorabil în 
acestă privință. Pe basa raportului dele
gatului român, s’a intervenit la ministerul 
de interne ca să se studieze cestiunea. 
Pentru deservirea acestor patru trecători, 
delegatul României a propus a se detașa 
trei funcționari dela vama din Ostrov, așa 
că cheltuelile nouălor puncte de frontiere 
s’ar reduce numai la instalarea lor.

La Bruxella se va întruni la 1 Sept, 
a. c. congresul asupra transmisiunei sifili
sului prin alăptarea dela doici, precum și 
prin vaccinare, oteluri, ateliere. Congresul 
va dura dela 1 — 16 Septemvrie st. n. D-1 
Dr. profesor Petrini-Galați, representantul 
României, este primul raportor al acelui 
congres.

Un tăciiinar primejdios. Nu de mult 
a isbucnit un mare foc în Jezvin. Acuma 
s’a descoperit, că acela, care a pus focul, 
a fost loan Coteț, lucrător cu diua. Acest 
om a mai fost pedepsit pentru punere de 
foc și se vede că e nebun. El a aprins 
satul în 10 locuri și au ars de tot 9 case.

Pedepsire nechibzuită și urmările 
ei. In Viszoka (comitatul Ung) țăranul 
Mihail |Iretisz a voit să pedepsescă pe 
copilul său pentr’un lucru bagatel, dâr 
l’a lovit așa de nenorocit, încât copilul 
cădii mort la pământ. Iretisz desperat lua 
pușca sa de vânat și se împușcă cu ea.

Probă generală pentru încoronare. 
Este interesant cum pentru încoronarea 
din Londra s’a făcut Miercuri o probă ge
nerală. E vorba adecă de marea ceremo
nie a încoronării, ce se va săvârși în ca
tedrala dela Westminster. Demnitarii preo
țesc! și mireni au făcut o probă de eser- 
cițiu al tuturor procesiunilor și al actelor 
diferite ceremoniale, purtând peste hainele 
de tote dilele îmbrăcămintea de stat. Au 
premers probe speciale. In 6 1. c. au fost 
întruniți toți la o probă generală. Se adu
nase mulțime enormă de lume spre a ve
dea pe domnii și domnele înaltei aristo
crații. Ei aduseră hainele de purpură și 
coronele în cutii și în lădi. Se presentară 
și mulțime de copii, fii de Seniori (peeri)

— Așa e, răspunse aceea, atunci 
n’am face trei părți, ci numai două.

— Eu o urăsc forte dise una și nici 
când nu mă void uita cu ochi buni la ea.

— Nici eu, dise cealaltă, mă voit! 
purta însă cu vicleșug față de ea; când să 
va întempla să trag într’un jug cu ea, în 
față o void linge, er în dos o void frige.

Fata a treia nu scia cum să legiuesc 
cele două.

După-ce au făcut împărțirea, fie-care 
să apucă de lucru. îșl impopulară moșiile 
și le prevăcjură cu tote cele de trebuință.

$

Zorile aveau un fecior de însurat și 
nu-i aflau mirâsă vrednică de el.

— Sciu trei surori cjise un cocostârc 
colo și colo, fie-care îșl are țărișora și po
porul său; acolo să mârgă căci pe care o 
va plăcea pe aceea o va căpăta.

Feciorul, călare pe un murg înhămat 
cu șea de aur și cu frîu presărat cu pietre 
nestimate porni la drum.

într’o di de Miercuri ajunse la cea 
mai mare. Acesta locuia într’un castel 
pompos, împodobit cu mii și mii de lu
cruri frumose. Ea era fată trufașe și răs- 
bunătore și din purtarea ei se vedea că e 
mult iubitore de deșertăciunile lumei aces
teia trecătore.

Spunendu-i pricina, pentru care s’a 
băgat pe la ea, fata îi spuse, că numai 
așa se va mărita cu el, dâcă îi va aduce 
o țâră cu multe scumpeturl și dâcă va fi 
vrednic, ca să răpâscă dela surorile ei ță
rile lor, âr pe ele să le piarejă.

— Mă voiă gândi, răspunse el și 
de-oiă afla de bine, cele ce-mi ceri, la săp
tămâna void veni se facem logodna.

A doua <ji, într’o Joi ajunse la cea 
mijlocie. Acesta ședea într’un scaun de ar
gint la o masă de aur și număra galbenii 
cu cari cugeta că într’o vreme de lipsuri 
va cumpăra pentru ea și poporele ei, ță
rile surorilor sale. Acâsta avea mai multe 
popore mai mici în țăra ei și nici unele 
erau prea statornice 

nu j masă un 
cătră obiceiurile ră- | frumos

mase lor de la părinți, ci la o vreme de 
strîmtorare mulți dintre ei s’ar fi lipit bun 
bucuroși cătră cei ce i-ar fi învins și cu
prins.

Nu-s pregătită să mă mărit îi răs
punse ea, după ce el o pețise, Căci mo- 
șiora mi-e neorînduită și mică. Aștept pănă 
îmi voii! face zestre mare.

Feciorul se duse. într’o Vineri ajunse 
la ceea mai mică. Acâsta ședea în verful 
unui munte într’o căsciâră de bârne. Când 
ajunse la ea, fata îșl mulgea oile. Era mai 
cu minte, mai sîrguincidsă, mai blândă și 
mai frumosă decât surorile ei. El cum o 
vădii, pe loc 0 și îndrăgi. Nici sârele că 
e sore și n’a putut vedea așa o frumusețe 
ca acesta, îșl dise el, părendu-i-se că e în 
al șeptelea cer, când se vădii cu ea în că
suța ei simplă dâr curată ca bumbul cel 
de aur.

— Vei fi flămând, începu ea, ci fii 
iertător, căci la noi adl e post și nu mân
căm de dulce, picând aceste îi puse pe 

talger de chiseliță și un mălăieș
și bun ca o turtă de ceea de care 
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spre a-șî studia rolurile lor de pagi. Se 
aduseră și giuvaerele coronei, cari au fost 
folosite la probă.

Esposițiune universală în Statele- 
Unite. In 1904 se va ține în Statele-Unite 
ale Am ericei-de-nord| o esposiție univer
sală internațională la St. Louis. Președin
tele Roosevelt a invitat deja poporele în- 
tregei lumi se ia parte la acesta mare ser
bare a muncei. Partea cea mai mare și 
cea mai însemnată e esposiției o va forma 
agricultura și horticultura, ocupând un pa
lat de 8 hectare. Cheltuielile se vor ri
dica la 200 milione corone.

Concert. Renumita cântăreță de o- 
pere d-șdra Helene Honigberger va da un 
concert în sala redutei la 4 Septemvrie. 
D-șdra Honigberger e Brașovencă și șî-a 
făcut studiile musicale la conservatorul 
din Berlin, unde a fost premiată. La con
certul dela 4 Sept, va fi acompaniată la 
pian de domnul profesor R. Lassel. Bile
tele se pot procura începând cu diua de 
12 c. în magasia d-lui Simay Frați și în 
magasia d-lui Eduard & Comp. Orendi.

Aventura a doi Unguri în Trans
vaal. Locotenentul de honvecjl și profesor 
la academia „Ludovica" din Pesta, cu nu
mele Lipcsey Găbor, și-a dat demisia la 
1899 și s’a dus în Transvaal, unde a luptat 
contra Englesilor. Anul trecut, fiind rănit 
într’o luptă, fii dus la spital. Aici veni 
un tîner medic, se-i cerceteze rana; când 
colo cine era acest medic? Era fratele 
seu Elemer, care emigrase cu câți-va ani 
înainte în America și de atunci n’a mai 
dat nici un semn de viâță. Nu se scie, 
decă locotenentul s’a însănătoșat., ori a 
murit; despre medic însă a primit tatăl 
seu, care e proprietar în Tisza-Fiired, soi
rea, că s’a întors din resboiii în America 
și s’a stabilit cu femeia și cu doi copii ai 
sei în Houston, unde a fost omorît luna 
trecută din resbunare politică.

Musică de promenadă. Musica co
munală va da concerte săptămâna viitâre 
precum urmeză: Duminecă la drele 11 a. 
m. pe promenada de jos, Luni la orele 6 
p. m. pe promenada de jos, Marți, Mer- 
curi și Joi la orele 8 a. m. pe promenada 
de jos, Vineri la drele 8 a. m. în parcul 
Rudolf, Sâmbătă la orele 8 a. m. pe pro
menada de jos.

Iu Englitera damele nu întrebuin- 
țeză alt cosmetic decât laptele de castra
veți, pentru care s’au dat bani mulțl în 
streinătate. Astădi este de prisos acesta, 
fiind-că se pcSte căpăta la farmacistul G. 
Balassa, în Timișâra, laptele de castraveți 
engl. veritabil, sticla cu 2 corâne. Este în 
de obște cunoscut că laptele de castraveți 
englezes cveritabil al lui Balassa netedesce 
și înviorăză pielea. Face să dispară în scurt 
timp cu totul pistruile de pe obraz, pe
tele de Maiu, și tot felul de necurățenii 
ale feței. De recomandat este și săpunul 
de castraveți engl., bucata 1 coronă, și pu
dra, 1 cor. 20 b.; se găsesce în tcSte făr- 
maciile.

Ce e bun, nu e scump. Se atrage 
atențiunea on. public strein, că la cumpă
răturile ce le face, să aibă în vedere firma 
M. L. Laszlo succesor luliu Popp, tergu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

înmormântarea
învățătorului dirigent Domețiu Dogariu din Satu

lung (Săcele)
(Corespondență part, a „Gaz. Trans.11;

După cum am anunțat deja în două 
numere ale foiei nostre tristul cas cu 
încetarea din vieță a vrednicului și mult 
regretatului învățător dririgent Domețiu 
Dogar iu, aoum dăm câte-va amănunte asu
pra cașului înmormântării sale din conde
iul corespondentului nostru, care a asistat 
la trista ceremonie.

înmormântarea decedatului s’a întâm
plat Vineri în 19 Iulie (1 August) la 2l/2 
ore p. m.

Era adunată lume, multă mai ales în
vățători din Săcele, Brașov și împrejurime 
preoți, doi profesori dela gimnasiul român 
din Brașov: d-nii N. Sulică și D. Lupan- 
apoi frații Lăpidatu, un medic dela spitalul 
Colția din BucurescI, d-1 Dr. Glineanu, 
mai mulțl colegi maghiari din localitate, 
autorități locale, alțl mulțl onorațiorl, pre
cum și o mulțime de popor din Săcele 
mai ales din Satulung se adunase la școlă, 
unde era așecjat corpul neînsuflețit al de
functului.

De aci a fost ridicat sicriul de cătră 
6 învățățorl, alțl trei duceau câte o co
ronă înainte: una din partea familiei, alta 
din partea învățătorilor din Săcele și alta 
dela învățătorii din Brașov și astfel cu 
prapori și cu preoții, plecă cortegiul spre 
biserica sf. Adormiri din Satulung.

Serviciul funebru l’au săvârșit preoții: 
V. Popea, G. Ludu, I. Broșu, 1. Pascu D. Co- 

jocaru și 7. Nan, er răspunsurile le-a dat co
rul învățătorilor din Săcele. După cetirea sf. 
evangelii preotul V. Popea ținu, ca paro- 
chul locului, primul discurs funebru în care 
caracterisâ în termini aleși și cu multă 
elocință meritele răposatului ca învățător 
în comuna Satulung, unde funcționase 35 
de ani, și făcu în urmă iertăciunile obici
nuite la morțl. Apoi urmă învățătorul di
rigent dela biserica ss. Arhangheli din Sa
tulung, d-1 Aurel Popoviciit, care ținu al 
doilea cuvânt funebru, în numele învăță
torilor săeelenl, și în fine d-1 1. Dariu în 
numele colegilor din Brașov și de pretu
tindeni. Cele două discursuri funebre din 
urmă avându-le la disposiție le vom și pu
blica și anume al d-lui Popoviciti urmeză 
acll; er al d-lui Dariu să va publica în nr. 
viitor de Duminecă.*)

*) Cu ocasia acesta înmomentăril repo- 
satului D. Dogariu două lucruri au lăsat pe toți 
cei de față în nedumerire. Cel dintâiiî este, că ore 
pentru ce s’a luat disposiția, ca osămintele fostu
lui director — înaintea reposatului — I. Petric să fie 
desgropate de sub crucea care să ridicase la ini
țiativa învățătorilor din districtul Brașovului cu

Discursul funebru al d-lui A. PopovicT.
în numele Tatălui și al Fiului și al 

sf. Duch amin.
Jalnici ascultători!

Omul vine pe lume, ca o 
-flore, care înflorind cade.

Iov. 14.

Aceste cuvinte, la cașuri de întristare 
atât de grele ca acesta. în care ne aflăm 
deșteptă mai mult durerea nostră. Pentru 
ce aceste priviri îndurerate ? Pentru-că acest 
sicriu cuprinde în sine pe bărbatul iubit 
stimat de noi, pe care mâna cea neîndu- 
rătore a morții îl răpi din mijlocul nostru.

Acest sicriu cuprinde pe iubitul nos
tru coleg Domețiu Dogariu, care în mod 
subit s’a mutat dintre noi.

E trist să vecjl florile cele mai fru- 
mose veștejindu-șe, e dureros să vedl mor- 
tea răpind o putere, care prea puțin pen
tru ai săi, ci tot bunul sufletesc și l’a jert
fit pentru școla română în fruntea căreia 
a fost pus din partea poporului său iubit 
dela acâstă biserică, spre a o ridica din 
ce în ce mai mult la nivoul școlelor altor 
naționalități mai favorite de sorte.

Perderea acesta se esplică cât de 
mare este, mai ales atunci, când privim 
că, entusiasmul avut de bătrâni pentru bi
serică și școlă, pare că scade în noi cei 
tineri.

Directorul Domețiu Dogariu născut 
în Teliu comitatul Treiscaune, având de 
părinți pe respectabilul paroch din acea 
comună C. Dogariu, încă din tinerețe a 
arătat mare dragoste cătra ogorul înțelenit 
al nemului românesc, de aici se esplică, 
că decedatul abia în verstă de 19 ani s’a 
dedicat acestei carieri spinose, în care a 
lucrat timp de 37 ani — nu setos de a-șl 
a^una comori pământescl, ci plin de rîvnă 
pentru ridicarea nemului său, al cărui 
apostol credincios a fost pănă la ultima 
sa resuflare.

Deși nu înzestrat dela început cu cu- 
noscințe superiore, el totuși a sciut să-și 
câștige prin muncă neobosită, prin un zel 
de fier, așa cunoscințe frumose, încât era 
fala învățătorilor din acestă împrejurime. El a 
fost acela, care a pus mai pre sus de tote 
împlinirea cu scumpătate a datorinței, de 
cât deșertăciunile lumescl. Acâsta șe păte 
vedâ din numărosele sale scrieri de tot fe
lul, pe cari ca o albină din cele mai di
bace a sciut să le adune spre a le aduce 
prinos școlei române ortodoxe, în acele 
timpuri, când era mare secetă în cărți șco
lare. Intre scrierile sale amintesc: 1) Un 
Abcdar ilustrat după metodul scriptolog 
publicat pentru școi. din România. 2) Un 
abcdar ilustrat lucrat pe basa cuvintelor 
normale pentru școlele nostre. 3i In cola
borare cu iubitul său coleg I. Dariu înv. 
Brașov au lucrat un curs complet de Arit
metică pentru șcâlele poporale. 4) Tot în 
colaborare cu d-11. Dariu o Geometria ele
mentară și în urmă o Istorie naturală pen
tru școlele poporale. 5) In colaborare cu

concursul fiiului său Dr. I. Petric și în locul lor 
să fie îngropat răposatul de față și pe urmă osămin
tele lui Petric să fie aruncate pe lângă sicriul ră
posatul Dogariu și încă nu cu totă pietatea rece- 
rută, pe când loc era destul alăturea pentru a se 
săpa grdpa pentru Dogariu. Al doilea lucru, pen- 
tru-ce togmai cu ocasia acesta s’a luat disposiția, 
ca coronele care după obiceiul din Săcele se țineau 
câte 6 săptămâni în semn de doliu pe frontispiciul 
altarului, togmai acum s’au dispus, ca de aici încolo 
să se pună într’alt loc. 

prof. N. Pilțea o carte de cetire pentru 
anii din urmă ai școl. pop. 6) In colabo
rare cu Ilustr. Sa d-1 vicar și archimandrit 
Dr. II. Pușcariu, Istor. bibi, pentru școl. 
pop. Pe lângă acestea o mulțime de teme 
practice prin foile pedagogice ca: „Școla ro
mână". „Șcdla și familia", âr în „Gaz. Trans.“ 
a publicat o mulțime de basmurî precum 
și alte schițe istorice scose din literatura 
poporului secelean.

Afară de scrierile sale îl vedem lu
ând parte activă la tote conf. nostre înv. 
atât cu cuvântul cât și cu fapta lucrând și 
îndreptând, așa că nu cred să fie vr’un ra
port al Reuniunei nostre transformată în 
timpul din urmă în conferință unde nu
mele lui să nu figureze. — Corpul înv. 
din Săcele în deosebi, care l’a avut mai 
mulțl ani de-arândul ca președinte al său, 
perde pe un mare sprijinitor îndemnător 
în cele bune și frumose, căci deși înaintat 
în etate, ba de multe-orl chiar indispus — 
totuși nu se putea rețină de a nu lua 
parte la ședințele nostre, strălucind prin
tre membrii acestei conferințe cu sfaturile 
sale întru ridicarea prestigiului ei, lăsată 
de înaintașii noștri ca o fântână sfântă de 
însuflețire în cele școlare. — Că a fost 
unul dintre cei mai meritoșl colegi ai noș
tri o dovedesce și aceea împrejurare: că 
acum 5 ani cu ocasia iubileului său de 30 
de ani ca înv. la acâstă școlă, conferința 
nostră l’a distins cu un tablou în semn 
de adânc respect pentru prestațiunile sale. 
Er’ un număr frumos din elevii săi aflători 
în România audind despre serbarea sa iubi- 
Iară s’au grăbit și ei prin un cadou fru
mos a-șl arăta recunoscința față de acela, 
care le-a luminat ochii sufletescl. Prin în
sușirile inimei sale, atrase iubirea nu nu
mai a colegilor, școlarilor ci și a tuturora 
cari l’au cunoscut. Prin temperamentul său 
blând, curat de orl-ce egoism atrăgea pe 
fie-care. Cu sinceritatea lui cea liberă de 
orl-ce prefacere câștigă încrederea tuturor 
Acestea sunt jalnici ascultători virtuți, cari 
putându-și-le cineva însuși — îșl va câștiga 
stima celor ce-1 înconjoră. Credend, că 
prin rostul cuvintelor ’.mele vom pute face o 
palidă iconă a colegului nostru și învățător 
diriginte al d-vostră, pe care nu mă îndoescîl 
veți cunosce mai bine în lipsă, Vă rog a 
dice cu mine : Domne primesce sufletul di
rectorului Dogariu în rândul celor drepți, 
âr lui îi dăruesce i jța cea de veci amin 1

Din Tergul-Mureșulni.
(Adunarea generală a desp&rțăinentului XXIV)

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.11)

Dumineca trecută, 3 Aug. n. s’a ți
nut în opidul Bandul de Câmpie, aduna
rea generală a despărțământului XXIV al 
„Asociațiunii pentru literatura română și 
cultura poporului român".

Adunarea s’a ținut în biserica română 
gr. or. și s’a deschis la orele 4 p. m. prin 
cântarea „împărate ceresc" și rugăciunea 
„Tatăl nostru".

După-ce on. Ioan Bârsan paroch în 
Mur.-Sâncraiti, aduce la cunoscință demi
sia d-lui fost protopresbiter Nicolae Mă- 
neguțiu din postul de director al acestui 
despărțământ, comitetul să constitue în 
modul următor: notar adhoc on. Ștefan 
Rusu adm. protopresb. în Nasna; preșe
dinte adhoc on. Petru Suciu preot în Sa- 
badul de Câmpie; bărbați de încredere,

avem. Iadul se se răscole și n’ar pută lua 
dela noi ce e al nostru, der nici a altuia 
nu ne trebue. Cinstim ce au alții, dâr pe 
a nostre Je ținem chiar de sfinte.

— Surorile tale sunt de altă părere 
lor le-ar trebui și chiar țâra ta, ijise el.

— Sciu, sciu, dăr de giaba li-s tote 
sforțările și frământările, căci ele atunci 
vor apune când se vor cugeta în culmea 
mărirei lor.

Insâmnă-țl bine ce die: ele pănă în 
vreme vor pierde și cât au adl, căci po- 
porele lor amestecându-se cu oâte limbi cu 
tâte, când se vor crede mai multe la nu
măr, atunci vor fi mai puține. Sângele cel 
adevărat care constitue un popor să va 
pierde amestecându-se cu sânge de neam 
străin.

Dela străinii, pe cari îi vor crede 
contopiți în ele, vor învăța câte rele tăte 
și aceste vor pricinui perirea lor. Pănă în 
vreme poporele de sub stăpânirea surorei 
mijlocii să vor înfrăți cu poporul sorei mai 
mare, der’ ârășl se vor despărți. Cei din 

urmă se vor convinge despre nestătornici- 
rea promisiunilor lor, despre răutatea ini
mei lor și despre iubirea lor cea fățărită. 
Aceste popore într’un lung șir de veacuri 
se vor lupta în potriva poporului meu. 
Când vor vedâ că nu ne pot învinge, se 
vor încerca să ne înșele cu promisiuni, și 
în cele din urmă când cu acele nu ne vor 
putâ amăgi, se vor încerca cu cele rele, 
cu forța; ci de giaba, că noi lipindu-ne cu 
statornicie de mult-puținul ce-1 avem, nu 
ne-om lăsa lor, și asta va fi tăria nâstră, 
în urma căreia nu vom peri pănă odată cu 
ceriul și pământul.

El îi strînse mijlocul ei suleget, căci 
vorbe ea aceste de la o femeie nu mai 
audise în viâța lui și o săruta pe frunte. 
După aceste se sfătuiră că peste o lună 
să le fie nunta, er în aoea seră el să reîn- 
târse în țera lui să facă cunoscut părinți
lor, cum a umblat.

La o lună după logodnă le-a fost 
nunta. La nuntă au fost de față părinții 
și nemurile mirelui, surorile miresei însă 
au lipsit.

Să scițl că a fost o nuntă bogată și 
frumosă. Nuntă și nu glumă. Toți și-au 
petrecut bine, chiar și șchiopii încă jucau 
și muții încă chiuiau. După nuntă, când 
părinții mirelui se pregătiră să se ducă 
cătră casă, predete tinerei femei un săcu
leț cu semințe și-i diseră: moșia vostră să 
se potrivâscă în frumuseță și în dulcâță 
!n grădina raiului, sămenațl și aceste să- 
mințe. Preste câți-va ani munții și plaiu
rile fură pline cu bracjl frumoși și cu sme- 
ure dulci. De atunci locurile de prin munți 
se die a fi frumoși ca edenul, căci braejii 
nu numai vara ci și iârna încă-s tot vercjl 
și tot frumoși; ei nu-șl mai lapădă podoba 
ca omul care ține la neamul său obiceiu
rile lui cele bune, ce i-au rămas din bă
trâni. Și statornicia îi face mai tari ca pe 
alțl arbori cari ierna devin pleșuvi.

De atunci au trecut sute și mii de 
ani, tînăra femeie însă care pururea va fi 
tot tînără și care de atâta vreme cu soț 
cu tot s’au mutat la Dumnedeu sfântul, în 
zorile fie-căreia dile, ierna ca și vara se 
coboră în munții întunecoșl de desimea 

bradilor, și de acolo la polele acestora, să 
vadă, că ore poporul ce prin acele locuri 
locuesce, ține cu sfințenie și tărie la limba 
legea și datinile ce a moștenit din moși 
strămoși. Ei pănă ații în fie-care di audiră 
tot unele și aceleași doine, trăgănându-se 
pe potecile romanticilor munți, văcjură tot 
unele și aceleași obiceiuri, porturi și au
diră tot același graifi. și când să duc să-și 
ocupe locul în ceea lume, îșl die cu în- 
destulire: Acest, popor are tărie în vieța 
lui. De giaba străduința cea deșartă a 
contrarilor lui, tari numai la aparință, căci 
ei topise-vor și se vor stînge, precum ni- 
micitus’au și alțl dușmani ai lui, și el va 
rămânâ pănă atunci, pănă când nu va 
peri cu desăvârșire lumea, drept semn că 
statornicia si alipirea lui cătră limba, 
lege și obiceiuri și ținerea în sfințenie a 
acestora l’a făcut pe el vrednic, ca buuul 
Dumnedeu să-l întrarmeze cu armele biru
inței și tăriei.

Chiuag, 1902. 
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precum și în comisiunea pentru censura- 
rea raportului general au fost aleși : on. 
Ion Bârsan, Nicolau Hărșianu, Emil An- 
dreșan, Zach. Oprea, Melintea Pop, Ștefan 
Tămaș și Iuliu Tătaru.

Din raportul d-lui secretar reiese, că 
asociațiunea nostră avuse aici și mai îna
inte un despărțământ, însă activitatea ace
luia amorțise cu totul din causa nepăsărei, 
a lipsei de membrii devotați causei și a 
lipsei de zel și sprijin din partea publicu
lui; pănă când în anul 1891, în diua sf. 
proroc Ilie, ni-a succes a readuce la vieță 
—în adunarea ținută chiar aici, în Band — 
acest despărțământ.

De atunci activitatea nostră a fost 
rodnică, deși trăim între împrejurări de tot 
vitrege și într’un ținut nu chiar priincios 
desvoltării nostre.

Din istoricul despărțământului însem
năm, că acâsta a fost a 12 ședință gene
rală ; că primul lui director a fost proto
popul de pie memorie Vasile Hossu, care 
ni-a și condus pănă în anul 1898 tote adu
nările nostre. In 1899 în urma decodării 
bunului nostru director, adunarea declara 
de președinte nou pe fostul protopresb. 
Nieolae Măneguțiu, âr acum în urma de
misiei sale adunarea proclamă prin acla- 
mațiune de președinte al său pe spectab.. 
domn Dr. Enea Draia advocat în Murăș- 
Oșorheid.

Despărțământul are o bibliotecă am
bulantă, care dispune adl de 32 opere în 
68 volume și comitetul a înființat trei 
agenturi și biblioteci anume: în Săbad, 
Nasna și Rîciă.

Din suma de 33 cor. 75 b. votată de 
cătră comitetul central despărțământului 
nostru s’a distribuit șcblelor din Nasna și 
Săbad de câte 15 cor. — banii destinațT 
pentru procurarea celor mai necesare requi
site de școlă.

Ar urma la rând încă raportul d-lui 
casier. D-sa mi-a promis, că mi-1 va tri
mite pe postă pănă astădl însă nu l’atn 
primit.

Disertațiunea a fost ceea anunțată 
prin di are: „ Despre credințele deșerte ale ță
ranului român'1, care a fost ascultată cir 
totă atențiunea de cătră asistență, aclamată, 
și autorului, pe lângă o mulțămită în procesul 
verbal, i-se doneză din partea comitetului 
din totă sărăcia, micuța sumă de 5 corone 
er disertațiunea d-sale să decide a se 
publica în unul din organele nostre pu
blice și un esemplar să se păstreze în ar- 
chiva despărțământului. Autorul ei, d-I în
vățător Isidor Dopp din Murăș-Oșorheiu 
e un tînăr în etate de 22 ani. Densul a 
mai obținut și în anul trecut două premii 
când era încă ca ascultător la cursul de 
pedagogie în Blașiti.

Elevul de școla primară, Ilarie Boia 
ne-a declamat poesiile: „Dorobanțul și „Ta
tăl lui Neacșu'-' cu o accentuare, care ar 
face cinste celui mai bun declamator. Adu
narea îl îmbărbăteză cu aclamațiunl și co
mitetul cu 2 corone.

Despărțământul numără adl un mem
bru fundator pe domna Nina Cergedi; un 
membru pe viață, domnul Eremie Lădoșian 
și 15 membrii ordinari anume : domnii Ni- 
colae Măneguțiu, Ioan Bârsan, Nicolae Vulc 
Ioan Pantea, Ioan Man, Alesandru Bărbu- 
lescu, Stefan Tămaș, Filip Pop, Andreiă 
Pop, Vasiliu Saltelechi, Petru Suciu, Stefan 
Rusu, Vasile Tătaru, Stefan Stoicoviciu și 
On. Melentea Pop.

După ținerea ședinței a urmat masa 
comună la On. Filip Pop, er după aceea 
dans.

Am ținut să descriu decursul acestei 
întruniri cât am socotit numai cu cale, ră
mânând ca la urma urmelor să-mi fac și 
eu observațiunile mele.

Peste ;tot în acest ținut să vede o 
slabă prosperare culturală, atât din partea 
omenilor cu carte cât mai ales din partea 
poporului nostru.

Cu ocasiuni de acestea ar trebui anume 
făcute nisce festivități, teatru seu concert, 
la care țărănimea să participe fără a fi si
lită a plăti oreși care taxă, pe aici mai 
ales, unde forte rar li-e dat prilegiul a vedâ 
ceva românesc. Mai departe cu prilegiul 
asociațiunil să nu se mai dea atâta impor

tanță „Ciardașurilor^. Când săreau mai 
tare tinerii la „drăgălașul*  ciardaș, am audit 
pe unul din popor dioând:

„Săriți sdrențe cât puteți
Că de mine rămâneți11

și am meditat mult asupra acestei frase eșite 
din gura poporului.

Asociațiunea ar avă de scop a cultiva 
și dansurile naționale. Și apoi vorba ©ea:

„După jocul1 românesc 
Stîngu-mS- și me topesc11.

Sincer.

Din părțile Sătmărene.
Ni-se scrie din Botiz-Oșvareu, că în 

diua de 8 Iunie s’a ținut acolo o adunare 
bisericâscă sub președința părintelui Daniil 
Napoiami, parochul comunei și fiind de 
față peste 50 de credincioși în frunte cu 
comitetul bisericesc compus, din următorii 
membrii: loan Șândor, Vasile Gradu, cura-J 
tori primari; Ioan Strencu, loam Pbp-, Va
sile Pintea, George Strencup Vasile Marieș 
Gheorghe Gradu, Vasile Anderco*,.  loan Ja- 
ghăr, Petru Mondicl, Vasile- Dunca, Ioan 
Orban, Gheorge Rogia, loan R'enbea, Ște
fan Bumbuluțiu,. Alexandru Marcu,. Vasile 
Lacatîș, loan și Petru Anderoo.

Intre alte obiecte a fost șii raportul*  
parochului despre faptele marinimose ale- 
unor credincioși, cari au contribuit cu 
sume însemnate pentru a procura patru 
clopote nouă lâ biserică, în loculi clopote
lor vechi și necorăspundătore.

Acești binefăcători ale căror nume 
s’au luat la protocol și cari merită să fie 
publicate și în „Gazeta Transilvaniei*  sunt:

1) D-l Dr. Ioan Darabant, primul fis
cal al comitatului Timiș, care în vecini ca 
pomenirea părinților săi, Vasile și Maria, a 
binevoit a dărui suma de 2000 cor.

2) Evlaviosul Gheorghe Siren cu cu 
soția sa Barbara Dancii, care a binevoit a 
dărui suma de 1200 corone.

3) Onorata și fruntașa familie L. 
Ioan Andereo cu soția sa Maria Hiriveanu 
și feciorii lor: loan, Vasile cu soțiile lor 
Maria Andrrco și Rosalia Borșos.

4) Evlavîoșii frați loan și Vasile 
Sirmcu cu soțiile lor Varvara Cosma șiMa- 
ria Daneu.

S’a luat mulțumită în procesul verbal 
esprimându-se dorința, ca Dumnedeu Atot
puternicul să le răsplătescă cu darurile 
sale nemărginite pentru faptele lor bune 
și pentru inima lor iubitor© de podoba ca
sei Domnului.

Marinimoșii donatori și-au esprimat 
dorința, ca să se vândă clopotele ceie 
vechi și din prețul lor se se facă o clo
potniță de fer turnat în prețul de 680 co
rone.

Dorința acâsta însă adunarea biseri
cescă n’a găsit de cuviință a o primi 
de ore-ce turnul bisericei fiind stricat 
în cursul vijeliilor de mulțl ani, acuma 
trebue reparat âr poporul fiind sărac, 
nu se mai pot pune noue contribuirl1 
pe grumazii lui. Biserica șl-a cheltuit 
puținul, ce l’a avut pentru edificarea 
a două sale de șcblă și înzestrarea lor cu 
bănci și altele trebuincios©, așa că banii, 
ce vor resulta din vinderea clopotelor vechi 
trebue să se întrebuințeze pentru repara-, 
rea turnului.

In urma acestui conclus adus. în aduna
rea bisericescă, s’a format în popor -un 
partid, care are credința deșertă, cumcă 
clopotele cele vechi alungă norii și scapă 
hotarăle de grindină. Gine le va întoree 
lor pagubele pricinuite prin conclusul adus 
în adunarea bisericescă ? Așa die ei.

In adevăr, trebue să ne mirăm, că 
încă și astăcjl mai dăinuesc credințele cele 
deșerte despre puterea clopotelor de a 
alunga norii. Decă clopotele peste tot ar 
ave acea putere, atunci ar trebui să le 
aibă și aceste nouă, nu numai cele vechi. 
Așa că partidul acela, care s’a format în 
Botiz-Oșvarău contra vândării clopotelor, 
ar trebui să se lapede de acâstă credință 
deșârtă și să nu pună pedicl în buna râu- 
duială a comunei.

De pe Valea Almoșuiui.

Almașul-mare 20 Iulie 1902.
In 20 Iulie an. our. s’a ținut în Al- 

mașul-mare, comitatul Clușiului, adunarea 
despărțământului Asociațiunei din cercul 
Hida-Huedin în comuna opidană Almașul- 
mare, despre al cărei resultat forte vă rog 
să luațl notă în „Gazeta*  de Duminecă!

In părțile acestea suntem forte es- 
pușl. Cei din părțile D-vpstre nici că pot 
presupune, cum stăm noi. — A fost anun
țată adunarea! Constat cui bucurie, că Ro
mânii noștri din tote părțile cercului au 
luat parte la acestă adunare. Meritul aces
tei adunări și întruniri curat românesc! 
i-3e pote atribui în primul Ioc valorosului 
protopop tractual Vas. L, Pop. Apoi d-lui 
protopop al Morlacei I. Pop președintele 
acestui cerc. Amândoi protopopii au rostit 
discursuri1 forte frumbse și sute de omeni 
îi ascultau.

D-l învățător din Almiașul-mare- d-I 
Emanoil Moceanu a ținut o disertațiune 
din cele mai alese, pe care adunarea, a as
cultat’o eu mare atențiune..

Aici Românii sunt în majoritate- și 
țin la legea romenescă, pe când dintre 
Unguri mulțl se fac na-sarinenl. T'o-t eu 
ocasiunea acesta s’a făcut și sfințirea cru- 
eef din fruntea altarului.

participant.

Uri concert la Tușnad.
24 Iulie v. 1902.

In s-era de 19 Iulie- v. s’a dat, în sala 
eea maro- a băilor Tușnad!, o. producțhme 
declamatorică-musicâlă din inițiativa și în 
profitul direcțiunei băilor. Pentru reușita 
acestei producțiuni, direcțiunea a apelat 
la talentele, ce se găsiau printre visita- 
torl, fără deosebire de naționalitate. Și-au 
dat concursul lor câte-va domnișbre un- 
gurdice și dintre Români dbmna Luere- 
ția Popo-vici-Pretorian și domnișora Aure
lia Pretorian, precum și tînârul Alex. 
Al. Pretorian, toți din Bucurescî. Publi
cul românesc, audind despre concursul 
acestora din urmă și cunoscând mai di
nainte talentele și școla înaltă, în deosebi 
a celor doue dbmne, s’a grăbit a asista 
în numer cât se pote de mare. Intr’ade- 
văr, ceea-ce a asigurat succesul acestei 
producțiuni, au fost cele trei talente ro
mânesc?. D-na Lucreția Popovici-Preto- 
rian a esecutat la piano în mod magis
tral Sonata G-dur de Beethoven; d-șdra 
Aurelia Pretorian a cântat cu multă măes- 
trie și cu o dulceță fermecătbre două bucăți: 
aria Agathei din „Freischiits" de Weber 
și Valsul din „Faust“ de Gounod. Tînerul 
Al. A. Pretorian a esecutat pe vidră 
Scene de ballet, de Berriot, dovedind un 
talent, care promite mult în viitor. Debu
tantele maghiare, dintre cari unele au 
cântat, altele au declamat bucăți ungu
resc!, nu s’au putut ridica peste rolul de 
diletante fără esperiență, rămânând ast
fel întunecate de superioritatea debutan- 
ților români, ceea-ce s’a dovedit prim 
aplausele chiar ale publicului unguresc.

Idltă deci un motiv de fală și de- bu- 
curiă pentru Români. Totu-și resulta-tuli 
n’a fost cum eram în drept a ne aștepta! 
Și. ore de ce? Ce vor dice cetitorii, când 
le voiu spune, că din 9 puncte, câte- a con
ținut programul, nici unul n’a fost româ
nesc? Au fost declamațiuni și cântări un
guresc!, nemțesc!, franțuzesc! și chiar en
glezesc], der nici o bucată românescă. 
Decă acest program ar fi fost anunțat 
mai dinainte și direcțiunea n’ar fi avut 
prevederea a-1 aduce la cunoscința publi
cului numai după-ce sala se umpluse și 
numai cu câte-va minute înainte de înce
perea producțiunei, mărturisesc, că nici 
picior de român n’ar fi asistat. Nu ne-am 
putut în deajuns mira, cum de concertiș- 
tii români, cari au dat valorosul d-lor 
concurs direcțiunei, nu s’au simțit atinși 
în demnitatea lor națională și ofensați în 
amorul lor propriu, când li-s’a presentat 
un ast-fel de program? N’aveau decât să 
protesteze și să refuze cooperarea lor—in

dispensabilă pen-tra ținerea producțiunei —• 
și limba și arta română ar fi fost de si
gur puse în drepturile lor. Der n’au făcut 
așa, ct s’au supus-.fără condiție, neținend 
cont de susceptabilitatea națională a pu
blicului român. Ce vor fi dis Românii 
transilvăneni, câți- vot fi fost de față, vă- 
dend pe Românii liberi atât de indife
renți față de limba- șii de arta românescă?

Der vinovatul cel mare la acest pas 
greșit mi-se pare a1 fii tatăl debutanților, 
d-l Alexandru Pretoria»,: profesor și ad
vocat în Bucurescî, care- era dator a pre
întâmpina eșecul, repne&entând cu mai 
multă demnitate țera, alt cărei fiu se nu- 
m-esce.

Acesta este cașul, Șii eu am fost da
tor a-1 aduce la cunoscința marelui pu
blic românesc spre a-1 judeca.

PPm participant.

Convocare.
Despărțământul „Clușuî“ al reuniunii 

învățătorilor gr. cat. din Ar.chidiecesa de 
Alba-Iulia și Făgăraș, îșl va» ține-adunarea 
a Il-a a anului curent în 28 August n. în 
școla gr. cat. din Feneșul săsesc,, la care 
sunt invitați toți învățătorii) despărțămân
tului, domnii directori școlari și alții cari 
se interesâză de înaintarea învățământului 
poporal.

Program: 1) Deschiderea- adunării la 
2 bre p. m. 2) Constatarea membrilor pre
sent!. 3) Alegerea unei comisiunî pentru 
erit. dis. 4) Cetirea disertațiunilor. 5) Apre- 
cisarea disertațiunilor. 6) Raportul casie
rului. 7) Alegerea noilor oficiali. 8) Even
tuale propuneri. 9) Fixarea locului pentru 
ținerea adunării viitore și anunțarea diser
tațiunilor și prelegerilor practice. 10) Ale
gerea a doi membrii pentru verificarea pro
cesului verbal.

închiderea adunării.
I< eneșul-săsesc, 1 August. 1900.

Iocadi/im B. Pop, 
președinte.

N. B. învățătorii, cari au și funcțiu
nea de cantori, sunt îndreptățiți de a pune 
suplinitori pe numita di.

La 4 bre p. m. sfințirea noului edifi- 
ciîl școlar.

La 7 bre petrecere.. Intrarea de p.er- 
sbnă 1 cor, de fam. 2: cor.

Un respuns.
Vlăcleni, în 4 August n. 1902.

Onorată Redacfiune! La corespon
dența datată „Din. Vlădeni*  și publicată 
în nr. din 2 August a. c., Vâ rugăm se 
binevoiți a da loc wmătbrei întâmpinări:

1) „Socotelii regulate*  cu „bilanțuri*"  
detaliate despre- venitul și cheltuielile pe
trecerilor nu sâ- abicinuesc a se face îid 
gazete.;

2) Petrecerea a fost riscată din partea 
nbstră escliusiiv pe socoteala proprie, fiind 
deciși, că. d® se va termina cu deficit, se 
nu apelăm, lia nimenea, er de sâ v;ă ter-. 
mina, c» ceva profit, din acesta se dăm o 
parte- anumită și la biblioteca poporală, 
cel puțin atâta, cât se plătim sala șcdlei.

3) Intru cât am fi constrânși la o 
dare de semă detaliată, asta s’ar putea 
face cel mult din partea inspecției școlare, 
pe cuvânt că pe biletele de- invitare am 
adaus observarea: venitul ș-urat este des
tinat pentru augmentareabibliotecei popo
rale din loc.

4) Venitul brut al petrecerii n’a. fost 
110 corone, cum afirmă corespondentul 
d-vostre, ci numai 1’02 cor. 36 bani, do
vadă blocurile vendlute sera la cassă. Din 
acest venit detrăgându-să spesele în sumă 
de 96 cor. 36 bam, resultă un venit curat 
de 6 corbne, care a și fost predat la des
tinație. Amănuntele le pbte controla ori 
cine se intereseză de causă. De almintre- 
lea scie tbtă lumea, ceea ce coresponden
tul ?d-vostre nu șcie, că o petrecere îm
preunată ou concert și teatru reclamă multe 
cheltuieli, mai ales în timpul de vară, și 
nici de cum nu se pote înjgheba cu 50—. 
60 oordne.

Cu deosebit respect, 
Aranjerii.
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Serate de-ale meseriașilor români.
Despre adevSrul cuprins în cficala că: 

„Ori-ce pas făcut înainte, te obligă la pa
sul următor" — ne dă netăgăduite dovedi 
„Reuniunea sodalilor români din Sibiiu", 
Afacerile ei se ramifică, ocupă pe toți, 
cart stau în apropierea ei și îi împinteneză 
la continuă lucrare. Și e frumos, înălțător, 
cum cu mic cu mare, bătrân și tînăr, cu 
plăcere îșl pun puterile în serviciul căușe
lor, ce preocupă Reuniunea.

A fost destul, ca să se svonescă des
pre esposițiile, ce se vor aranja în tomuă 
de cătră „Reuniunea română de agricul
tură din comitatul Sibiiu" în frățescă în
țelegere cu Reuniunea sodalilor noștri, și 
interesul față de Reuniune e în continuă 
crescere. Lunia săra localul e tixit de mă- 
eștri și sodalî, cari împreună discută des
pre lucrările, cu cart se pregătesc pentru 
esposiție. Anuarul I, al nostru, ce cuprinde 
datele despre prima esposiție industrială 
aranjată de Reuniune în 1892, se bucură 
și el de trecere.

Ieri, în 31 Iulie fiind ultima Joi din 
acăstă lună după căi. nou, — Reuniunea 
a îmbrăcat vestmânt de sărbătore. Ședința 
literară a 7-a a. fost motivul, ce a întrunit 
aseră un număr mare de măiestri, sodalî, 
învățăcei, domne și domnișore. De un 
timp încoce am observat, că cei mai mulțl 
măestri se presentă la ședință cum se (lice 
„cu întregă casa". Așa așără am remarcat 
presența familiei complecte a harnicului, 
acum bătrânului măestru cismar Izidor 
Grindeanu (domnul, domna, 2 domnișore 
și 2 fii ai săi); a familiei Petru Moga fran- 
zelar, Eremie Purece măestru lăcătuș, Ni- 
colae Ișan măestru pilar, Teodor Moldo- 
vanu măestru cismar, Man Cioranu măestru 
măcelar. George Poponea, Toma Simtion, 
tipografi, etc.

Erau orele 8’/4 când presidentul Reu- 
niunei, d-1 Tordășianu, deschide ședința, er 
d-l notar I. Apolzan cetesce bogatele pro
cese verbale ale ședințelor administrative 
din luna Iulie. Din acestea mi-am reținut: 
demersurile făcute pentru esposiție, visitele 
ce le face vice-presidentul Poponea cu bi
bliotecarul N. Bratu pe la toți măestri 
noștri, învitându-i a împreună lucrare; 
frumosele contribuit!, ce se fac la fondul 
„Masa învățăceilor", la cel de 20 bani, la 
cel al iubiților răposați etc. și în special 
depunerile membrilor făcute la noul fond 
numit „Casseta de cruțare", depuneri ce 
se depun spre fructificare la banca „Al
bina" în favorul fie-cărui deponent. Astfel 
se deprinde meseriașul nostru la cruțare 
și astfel îșl adună „parale albe pentru dile 
negre". Tot din procesele verbale am aflat 
cum Reuniunea atrage atențiunea celor pe 
cari îi privesce asupra publicațiunii econo
mului seminarial pentru furnisarea de ali
mente necesare în seminariul „Andreian" 
pe anul școlar 1902/3; asupra stipendiilor 
votate de camera comercială din Brașov, 
asupra condițiilor de primire în școla spe
cială, de păpucărit din Sibiiu etc.

însăși ședința literară de astă-dată 
s’a ridicat peste nivoul ședințelor ndstre 
obicinuite. Frumosa conferență „Despre 
importanța asociațiunii la meseriașii noș
tri", basată pe multe isvore și lucrată cu 
multă pricepere de fostul notar al Reuniu
nii, d-l Toma Simtion, a fost ascultată cu 
viu interes și la fine viu aplaudată de nu- 
mărosul auditor. Ea tracteză între altele 
despre importanța clasei nostre de mijloc, 
acestă „brățea de aur în organismul popo
rului nostru", despre rolul ce-1 jocă aso- 
ciațiunile, unde eu puteri unite se pot duce 
la îndeplinire pănă și cele mai mari lu
cruri etc. etc. ConfereDța d-lui Simtion me
rită să fie t’părită și răspândită printre 
meseriașii noștri. Conferență d-lui Simtion 
a fost precedată de anecdota „La spițerie" 
de Speranță, predată cu mult haz de d-l 
Filimon Delorean, sodal ciobotar și urmată 
de romanța „0 nopte întregă" de G. A. 
Dinicu, cântată frumos de d-l Valeriu 
Grindeauu, acompaniat la pian de domni- 
șdra Eugenia Grecu profesoră în Galați, 
care petrecând feriile în Sibiiu, portă și 
acum viiu interes de afacerile Reuniunii. 
Punctul 4 l’a avut măestrul pilar d-lNico- 
lae Ișan, caro ne-a înveselit cu cupletul 
„Ah, of, mor"! de Leopold Stern, acom
paniat fiind și densul de domnișora Grecu; 
a declamat apoi sodalul faur d-l Augustin 
Foltuțiu poesia comică „Jidanii la bătălie" 
cu voce sonoră și cu frumos accent, er d-l 
Delorean ne-a predat anecdota „Fata mo
canului" de Speranță. Punctul final l’a 
avut d-șdra Grecu, esecutând mai multe 
romanțe la pian.

La orele 10’/.2 deplin mulțumiți ne 
am îndepărtat Jicendu-ne la revedere la 
ședința a 8-a din Joia ultimă din luna 
August.

„Dicliiș".

înalta nobleță a femeii.
De Carmen Sylva.

(Fin e).

Strămoșii noștri din antica Ger
manie sciau ce erau femeile lor și 
le țineau. în mare cinate. Ele erau 
sfinte pentru dânșii, se apropiau de 
ele cu respect și temă, considerân- 
du-le ca pe nisce preotese, care tre
buiau se ia hotărîrea tuturor aface
rilor în momentele grave. Căci acei 
resboinici viteji judecau cu drept că 
nu puteau trata cu destulă venerație 
pe femeile lor, pe mamele lor și pe 
mamele copiilor lor. Ei mai gândeau 
afară de acâsta, că aceste credin- 
ciose păzitâre ale căminului și ale 
familiei puteau forte bine se fie do
tate cu darul profeției, căci ochiul 
lor obicinuit cu vecinica vighilență 
și prevedere, trebue se fie mai mult 
decât ore-care altul, apt se pătrundă 
tainele viitorului. De asemenea și 
căminul era pentru ei un sanctuar, 
er întreținerea focului o datorie 
sfântă. Din timpurile cele mai de
părtate, fetele tinere cele mai no
bile, formau o clasă privilegiată în
sărcinată de a veghia asupra lui și 
de a-1 ține în tot-deuna aprins. Ele 
erau cele mai bune și deci alesele 
națiunii, și îndată sacerdoțiul lor 
căpătă un caracter aprâpe divin, 
căci flacăra ajunsese simbolul obi
ceiurilor și tradițiilor antice. In epo- 
cele acelea primitive era așa de 
greu să faci focul - trebuia cu o răb
dare nemărginită, să freci o bucată 
de lemn de alta, pentru a căpăta o 
simplă scânteie, așa că nu e de mi
rare decă pietrile pe cari se aprin
dea și se întreținea focul erau consi
derate ca altare de sacrificiu.

*

Templele omenirii, ale căror 
preotese sunt femeile sunt forte nu
merose și de o imensă varietate de 
dimensiuni și de forme: unele sunt 
vaste și de proporții uriașe; altele 
mici și neînsemnate în aparență. 
Spațiul pe care-1 ocupă nu e nimic; 
totul atârnă de munca ce se desfă
șură într’însele, de bunăvoință ace
lora care o esecută. Unele femei îșl 
consacră vieța pentru educațiunea 
tineretului; căci fondurile de înțe
lepciune și de sciință care figurâză 
printre bunurile cele mai mult pre
țuite din tote timpurile și din tote 
țările, nu sunt decât nisce împru
muturi cari ni-se fac și cari trans
mise din generație în generație, tre
buiesc puse la disposițiunea tineri
lor cari cresc în jurul nostru. De 
sigur că nu e o misiune mediocră 
faptul de a deschide acăstă co mură 
sufletelor tinere și arcjătore, impa
ciente de a-șl căpăta moștenirea lor 
de cunoscințl. Școla satului, și ea 
chiar pote fi o tindă, care să-ți în- 
lesnescă intrarea în sanctuar er în- 
vățătorea formâză o demnă servi- 
tore a templului. Rolul ei nu e în. 
tot-dâuna comod. Sămânța pe care 
o semănă ea, pote cădea câte 
odată pe un pământ ingrat,-; dăr 
adesea ea produce și fructe, și 
aceea e răsplata. Ea cunosce valo- 
rea darului pe care-1 face, când că- 
lăuzesce degetele stîngace în pri
mele lor sforțări, pentru a se servi 
de ac; căci pentru multe fetițe, 
acesta e adevăratul punct de ple
care al vieții, prima lecțiunc a ace
lor arte folositore cari mai târcjiu 
trebue să facă dintr’ensele nisce fe
mei și mame fericite.

*

Mai sunt apoi femeile, cari sunt 
păzitore piâse ale unui mormânt, a 
renumelui unui mort — fete seu fe
mei devenite preotese ale fidelității 
al căror pelerinaj cjilnic are drept 
țintă locul sfințit prin amintirea unei 

vieți și unde tdte speranțele lor 
odihnesc sub păment.

Altele nu se mărită deloc pen
tru a putea servi mai în voe pe se
menii lor. N’au voit de loc se aibă 
legătură, interese seu afecțiuni pro
prii, cari le-ar fi putut depărta de 
causa căreia s’au devotat: serviciul 
omenirii suferinde. In tote timpurile, 
în tote sezonele pe vânt seu pe fur
tună, le vecțl alergând la postul lor 
pretutindeni unde le chiamă da
toria.

Mai esistă un mare sanctuar 
pentru noi toți, pământul pe care 
ne-am născut, biserica unde ne în
tâlnim cu toții, uitând certurile și 
neînțelegerile nostre. Altarul și tro
nul se găsesc alături în acest mare 
templu și, a fi preotesă într’însul e 
o slujbă care îți face cinste mare, 
dâr «are cere sacrificii mari din 
partea aceleia, care vre s’o împli- 
nescă cu dreptate, căci trebue să 
renunțe la tote speranțele și la tote 
plăcerile personale, să sacrifice pro
priile ei dorințe și aspirațiuni spre 
binele altuia și să n’aibă gând, grije 
viâță, rugăciune decât pentru alții. 
Ea e vigilenta, ai cărei ochi nu tre
bue să cedeze nici odată somnului; 
focul întreținut pe altarul ei trebue 
să proiecteze pănă departe de tot 
lumina sa ca un far care semna- 
leză tote primejdiile readucând în 
port barca neatinsă. Câte lucruri 
mari nu pote împlini ea, preotâsa 
încoronată și miruită spre binele 
țării sale, schimbând chiar bleste
mele în binecuvântări, dâcă acea 
țâră pe care o țme sub al ei scep
tru e un templu consacrat adevăru
lui și dreptății.

Ori-ce femeie pote fi preotesă 
numai dâcă păstrâză flacăra altaru
lui în propriu-i sîn curată și imacu
lată, fără a o lăsa întunecată de 
frivolitatea deșartă, nici înăbușită 
de gjijile sdrobitore.

Ou totele suntem preotese prin 
puterea de căldură care domnesce 
în inimile nâstre vecinie palpitânde 
prin binecuvântările cari pot eșidin 
buzele nâstre, prin lumina care tre
bue să radieze din ochii noștri ve- 
ghietorl, prin munca pe care o să
vârșesc mânile nostre.

Ori-ce femeie care se gândesce 
la alții mai mult de cât la sine, e 
o preotesă în adevăratul înțeles al 
cuvântului.

Sunt preotese tote femeile cari 
asistă și ajută pe nenorocițil și cari 
readuc la Dumnecjeu pe toți rătă
ci ții.

Și decă, noi femeile, avem mult 
de suferit în pelerinagiul nostru pă
mântesc, acesta suferință nu face, 
decât să ne dea puteri mai mari 
și să fim mai apte pentru misiunea 
nâstră.-

Femeia artistă e o adevărată 
preotesă, fie ea scriitore seu pictâre, 
său că stimuleză prin cântec sâu 
musica instrumentală sufletul omu
lui, pentru a deștepta într’însul gân
diri nobile și a-1 împinge la fapte 
■vitejescl. Ea are o misiune gloriosă, 
cu atât mai mult cu cât e consci- 
entă de puterea, care e mtFîma și
S.eie că va fi de. ajuns energia ei 
pentru opera care o așteptă.- Pentru 
ea flacăra; altarului ei se po-tă răs
pândi o flacără vie și limpede,- tre
bue șe-1 hrăneseă cu alimentul cel! 
mai curat,- cu-' ce pâte da ea mai 
bun, cu sângele propriei sale inimi. 
Și când flacăra inspirației se răs
pândesc?, în valuri în atelierul fe
melei, pictor seu sculptor,- seu aruncă 
strălucirea ei1 pe fruntea palidă a 
femeiei poet,- plecată asupra mesei 
sale de lucru,, cesurl întregi din 
nâpte; nu o putem compara' atunci 
cu lampa1 sanctuarului și să vedem 
în odaia pe care o lumineză un 
loc cm adevărat sfânt, un templu1 al» 

'gândirii, nisce gândiri cari îșî gă- 
| sesc espresiunea într’o formă fru- 
i mâsă și neperitâre în același timp ?

Hamlet se dă de pradă desnă 
dejdei și lumea se întunecă în ochii 
lui, din momentul în care mama 
sa a pierdut aureola feminității ade
vărate și pure; el ajunge se se în
doi escă de el însuși, când vede în- 
tunecându-se și înegrindu-se renu- 
mele bunei credințe care pentru 
dânsul ar fi trebuit să fie idealul 
perfecțiunii. Nu e nici o preotâsa 
egală cu mama; dâr, nu-i o desilu- 
ziune mai amară pentru creerul unui 
muritor, decât să vadă cum cade 
statua de pe piedestalul ei și se sfar
mă bucăți; nu esistă tortură mai 
durerâsă decât a vedâ căcjead vălul 
care acoperea o fire adevărat per
versă și acum espusă privirilor, în 
tot ce are falș, gol și nesincer,

*

Sortea nâstră nu e nici odată 
crudă. Dâcă une-orl ea apare astfel 
curajului nostru slăbit, e pur și sim
plu pentru-oă am neglijat să-i pă
trundem rostul. Și dâcă-i pricepem 
în mod sănătos misterul, cum am 
îudrăzni să ne plângem printr’un 
singur murmur de sarcina nostră 
decă ea nu face de cât să ne do- 
vedâscă înalta nâstră vocațiune?

Nu e mai bine să împrumutăm 
puteri nouă din mândria sentimentu
lui intim pe care-1 avem de a fi 
fost judecate de Dumnecjeu ca ființe 
demne de binefacerile sale dela în
ceputul lumii pănă la finele timpu
rilor? Nu suntem noi servitorele 
sale alese, preotesele sale, ajutârele 
templului său, Sibilele cărora le-a 
relevat el arcanele destinului, Ves
talele cari întrețin flacăra pe altar 
purtătore de forțe a cărora mână 
de apururl tare ridică destul de 
sus lumina pentru ca să se pâtă pro
paga până la frontierele cele mai 
întunecâse ale pământului.

ULTIME SCIRI.
Londra, 9 August. Regele a dat 

o proclamație în care îșl esprimă 
bucuria, ce a simțit-o, văcjând că în 
timpul bălei sale cât de îngrijat a 
fost poporul atât din Anglia și co
lonii, cât și din India. Regele laudă 
cu deosebire răbdarea, cu care a 
suportat poporul neplăcerile amă
girii, când a văflut că serbările în
coronării se amână în ultimul moment. 
Regele mulțumesce provedinței dum- 
nedeescl, că l’a scăpat de bălă și 
i-a lungit vieța, pentru ca să-și potâ 
îndeplini greaua misiune de dom
nitor.

Londra, 9 August. Programul 
amănunțit al serbărilor nu s’a pu
blicat, decât în ajunul încoronării. 
Biserica de Westminster a fost fru
mos împodobită, er poliția a cerce
tat cu deamănuntul tote colțurile, 
ca să nu fie ascuns vr’un anarchist.

Paris, 8 August. Papa a adresat 
guvernului frances o notă de pro
testare contra închiderii școlelor con- 
greganiste (călugăresci).

jLiterat urâ.
Au apărut un volum Poesii de Th. 

Șerbănescu, adunate și publicate de Th. G. 
Djuvara, însoțite de studii asupra poesiilor 
lui» Șerbănescu de D. C. OlanesoH și T. G. 
hjitvara. 0’un portret al autorului. Volumul 
(de 338 pag.) se vinde pentru sporirea fon
dului destinat ridicării unui bust poetului 
Th; Șerbănescu,- la Soreai & Comp, libraii- 
editort Bucurescl.- Prețul unui exemplar 
broșat,- tipar și' hârtie elegantă 4 Lei.
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Producțiuiri și petreceri.
Reuniunea fameilor române gr. cat. din 

Zlatna invită la balul ce se va da în 15 (28) 
August 1902 (în diua de sântă Maria-mare) 
la '/29 ore sdra, în pavilionul ospătăriei 
comunale din localitate, fiind tot-odată în 
aceeași <ji și patrdna Reuniunii. Zlatna, 30 
Iulie n. 1902. Comitetul aranjator. Intra
rea de persdnă: 1 coronă 50 bani. Bilete 
se pot procura la presidenta Reuniunii, 
d-na Elena Albini, și sera la cassă. Veni
tul curat este destinat pentru fondul Reu
niunii. Contribuirile se vor publica prin 
diare. De mâncări și beuturi se îngrijesce 
comitetul.

Program: I. 15 (28) August, înainte 
de amiadi, asistare la celebrarea sf. Li- 
turgii în biserica greco-catolică din loca
litate. II. Dansuri poporale în „Costa oprită^, 
dela 1 6ră pănă la 7 ore p. m. III. Bal în 
paviionul ospătăriei comunale dela 729 
fire sera. IV. In 16(29) August escursiuni: 
1) în ținutul romantic pe drumul Almașu- 
lui; 2) la steampurile (sistem de Califor
nia). precum și la funicularul minelor de 
aur ale societății din Boteș; 3) la „Detu
nata14; 4) la „Petra caprii"; 5) la topito- 
rele de aur din Zlatna. De trăsuri și ci
ceroni se îngrijesce comitetul. Doritorii de 
a lua parte la aceste escursiuni prin ținu
turile atât de romantice din jurul nostru,, 
sunt invitați a-se anunța cu cel puțin 24 
fire mai Înainte la d-1 I. Crișan, secreta
rul Reuniunii.

HIGIENA.

Ce reguli se păzim la masă în timpul 
verei ?

In timpul caidurilor trebuo să 
ne hrănim mai mult cu legume, de
cât cu cărnuri. Sunt clase întregi 
de oameni cari nu trăesc îu timpul 
verei decât cu zarzavaturi, cu fructe, 
și cari omeni sunt totuși fdrte să
nătoși.

Părerea n6stră este, că decă 
aceste legume, aceste zarzavaturi 
sunt în bună stare, nu dau loc la 
atâtea bole precum produce alimen
tația animală de carne. De aceea 
e important pentru sănătate:

1. De a nu mânca în timpul 
verei mezeluri grase său afumate ; de 
a nu mânca pesci cari în genere 
acum nu sunt prospeți, de a nu 
mânca legume stătute, coapte seu cari 
sunt putrede de rescopte.

2. Se ve feriți de mâncări 
grele precum: carne de porc, de oie, 
de rață, cărnuri cari provocă indi- 
gestiuni.

3 Să fim cumpătați când mân
căm fructe grele de digerat precum: 
castraveți, pepeni galbeni, caise, zar
zăre, prune, cirașe, etc. In cas de 
epidemie, său în cas decă simțim o 
deranjare de stomac, să ne abținem 
cu desăvârșire dela aceste fructe.

Fructele sunt mai bune când 
sunt gătite.

4. In timpul mesei se va lua 
un vin forte slab amestecat cu apă. 
Nu se va bea nici un vin tare, pre
cum nici o băutură alcoolică, căci 
alcoolul are o acțiune violentă și 
irită stomacul, îl inflameză și are o 
acțiune nefastă asupra creerului.

Cea mai bună, cea mai sănăt isă 
beutură e numai apa curată; apa 
beută în cantitate moderată favori- 
seză digestia și susține sănătatea.

5. Masa o vom lua la ore pre
cise ; nu mâncați nimic între orele 
de masă, fiind că s’a dovedit, că așa 
perdeți potta de mâncare, decă nu 
dați stomacului răgaz ca să potă 
mistui mâncarea înghițită și îl în
cărcată din nou. In cas dăcă vi se 
face fărne și sete.luați un pahar de 
apă și o bucățică de zăhar. Nu mân
cați ca copiii în tot minutul, căci 
veți regreta.

6. Nu vă încărcațl prea mult 
stomacul ; e bine când ve sculați 
dela masă se puteți încă flămânzi. Nu 
ve puneți la lucru inmediat după 
masă. Căutați mai curînd se vorbiți, 
să glumiți cu comesenii voștrii și 
dăcă aveți puțin timp, faceți o mică 
preumblare după masă. Puțină miș
care a corpului și o disposiție bună 
ajută la digerarea mîncărilor.

7. Mâncarea de săra să fie fărte 
ușoră și să nu vă culcați îndată după 
masă, căci atunci ve stricați somnul. 
Sunt unii cari se culcă inmediat cum 
au mâncat și adorm numai decât, 
dar aceștia formeză escepții,-în ge
nere cel care se culcă îndată după 
masă, cu stomacul plin, are somnul 
greu și vise urâte.

Feriți-vă pe cât puteți de mese 
mari, de banchete unde se oferă o 
mulțime de mâncări și de beuturi. 
L)ăcă iarna sunt primejdidse, dar 
încă vara? Acest sfat să adresăză 
mai cu sâmă personelor înaintate 
în vârstă și acelora cu o sănătate 
șubredă.

9. Faceți us cu o deosebită cum
pătare de înghețată, de limonăfli reci 
bragă rece, etc. Feriți-vă de aceste 
mâncări și de aceste beuturi reci. 
E o greșelă fărte mare ca în timpul 
mesei său îndată după masă să mân
cați îngnețată seu să beți măcar 
apă cu gheață. Lăsațl din contră să 
treacă câteva ceasuri după masă și 
atunci luați sema să nu fiți prea în- 
călcf’ti său nădușiți. Bătrânii, copiii 
cei cari au zăcut de o boală grea, 
persânele slabe de constituție seu 
acelea cari sufer de stomac se se 
ferească de astfel de alimente reci. 
Persânele sănetăse chiar vor fi pru
dente și nu vor lua. aceste alimente 
producătore de crampe, de colici, de 
indigestii, cari sunt periculose ca ade
văratele otrăviri.

10. Tote beuturile alcoolice sunt 
adevărate otrăvuri și e o prostie a 
se crede că ele pot da putere. E 
întocmai ca un jeratec ce l’am pune 
se curgă prin gâtlej, în stomac și 
în mațe. N’avem destulă tărie, ca 
să putem arăta tuturor cât ar trebui 
să se ferâscă de tâtc aperitivele, de 
țuici, de absint, de ^biter. de viși- 
nată, de vermut, de maetică și de 
tote aceste vitrioluri cari ard ma
țele omului.

Omeni buni dela țeră și voi, ti
neri din orașe, fugiți din cârciumi 
și din berării, din aceste localuri 
cari degradâză corpul și tempesc 
mintea; voi cari sunteți și voi cari 
veți ajunge într’o <ji să fiți tați de 
familie, păstrați sănătatea v6stră, 
puterile văstre, pentru copiii voștri. 
Căutați de a combate pe tdte căile 
beția și beutura, care ruineză viâța 
și întunecă mintea. Observați pe 
toți aceia cari sunt victimele beu- 
turei: numai chipul de om ce-1 mai 
au, încolo sunt vite; vinul nu le 
mai ajunge, au nevoie de beuturi 
tari ca să mai deștepte organismul 
lor amorțit; aceștia în timpul unei 
epidemii cad ca muștele. Aceștia 
nu’s omeni, ci niece brute.

Din flsiografie.^
Trăsnetul. Fulgerul, Tunetul. Ori 

cine scie că în dilele de vară și de tomnă 
inai cu semă după o secetă îndelungată, 
se ivesc nisce ploi însoțite de trăsnete și 
tunete.

Trăznetul este acea brazdă luminoșii, 
care străbate câ.te odată atmosfera.

Fulgerul este acea lumină strălucitore 
a trăsnetului.

Tunetul este bubuitul îngrozitor pe 
care-1 produce trăsnetul.

Trăsnetul are de ordinăr forma unei 
linii frânte.

*) Din fisiografia lui S. Niculescu — Brăi- 
lițănu.

Trăsnetul cade mai cu sâmă pe obi
ectele înalte s. ex. pe arbori, pe turnuri 
de biserici, pe munți etc.

Trăsnetul sfărîmă arbori, dărîmă zi
duri, aprinde case, șuri de fen seu de pae 
omoră omeni și animale, topesce lucruri 
de metal, etc.

Să cercetăm acum și să vedem ce 
este în sine’șl trăsnetul.

Electricitatea. Să frecăm cu o bucată 
de postav o vargă de sticlă său o bucată 
de ceră de lipit scrisorile ori o bucată de 
cbichlimbar (bernștein) și să apropiăm unul 
din aceste corpuri frecate de nisce bucăți 
mici de hârtie seu de nisce fire de păr, 
ori de măduvă de soc. Vedem că aceste 
din urmă corpuri sunt atrase de corpul 
frecat. Sticla, căra roșie ori chichlimbarul, 
decă nu sunt frecate cu o stofă de lână 
seu eu blană de vulpe, nu atrag bucățile 
mici de hârtie, părul, fulgii ori bucățile 
de măduvă de soc. Prin urmare, prin fre
care se desvoltă îu cbichlimbar, în sticlă, în 
rășină, ceva pe care nu-1 vedem dâr care 
suntem siguri că esistă, de dre-ce vedem 
forte bine cum ridică corpurile ușore și le 
ține lipite de chichlimbar, de sticlă ori de 
ceră roșie. Acâstă cauză de atracțiune a 
corpurilor se numesce electricitate.

Corpuri bune conducetore și corpuri 
rele conducetore de electricitate. Tdte cor
purile se pot electriza prin frecare. Insă 
sunt unele de esemplu metalele cari, decă 
le ținem cu mâna ori cât de mult le-am 
freca, uu se electriseză, căci electricitatea 
ce se desvoltă străbate prin massa lor și 
apoi se scurge prin corpul nostru la pă
mânt.

Când frecăm sticla, cera roșie, chichlim
barul, electricitatea rămâne în locul unde 
am frecat aceste corpuri.

Corpurile acelea cari conduc electri
citatea prin massa lor se numesc corpuri 
bune conducătore de electricitate, er ace
lea cari nu conduc electricitatea se nu
mesc corpuri rele conducătore de electri
citate.

Metalele, cărbunii, corpul omului și 
al animalelor, etc. sunt corpuri bune con- 
ducătore de electricitate.

Sticla, reșina, cauciucul, mătasea, ae
rul uscat, ete. sunt corpuri rele conducă- 
tore de electricitate.

Electrisarea unui corp care este bun 
conducător de electricitate. Pentru ca să 
electrizam un corp bun conducător de 
electricitate, trebue să separăm acel corp 
de pământ printr’un corp rău conducător 
de esemplu prin sticlă. Astfel un baston de 
metal capătă proprietatea d’a atrage cor
puri ușore, decă cu o mână îl ținem de 
mânerul de sticlă, er cu cealaltă îl frecăm 
cu o pele de pisică. Electricitatea de pe 
bastonul metalic nu se scurge prin corpul 
nostru la păment căci nu pote străbate 
prin mânerul de sticlă.

Electricitatea este de doue feluri. Decă 
apropiăm un baston de sticlă electrisat de 
o bobiță de măduvă de soo atârnată prin
tr’un fir de mătase, bobița este atrasă de 
bastonul de sticlă pănă se pune în contact 
(atingere) apoi este respinsă.

Ori de câte ori vom mai apropia bas
tonul de sticlă, bobița va fi neîncetat res
pinsă. Insă, decă în locul bastonului de 
sticlă apropiăm un baston de rețină elec
trisat, bobița este atrasă.

Bobița de soc punendu-se în contact 
cu bastonul de sticlă, se încarcă cu elec
tricitatea sticlei. Din faptul că bobița este 
mai întâifi atrasă și apoi, după ce s’a pus 
în contact, este respinsă de bastonul de 
sticlă, trebue să credem că electricitatea 
sticlei respinge pe cea de asemenea cu ea 
și este atrasă de cea de pe reșină.

Electricitatea sticlei se numesce elec
tricitate sticlosă său electricitate positivă 
și se însemneză cu -|- ; cea de pe reșină 
se numesce electricitate reșinosă seu elec
tricitate negativă și se noteză cu —.

Din cele ce am constatat prin espe- 
riențele de mai sus putem dice că: elec- 
tricifățile de același fel se resping er elec- 
tricitățile de fel contrar se atrag.

Electrizare prin influență. Să luăm o 
sferă (globuleț) de metal încărcată s. ex. 
cu electricitate negativă și aședată pe un 

picior de sticlă. Dâcă apropiăm degetul de 
acea sferă, fără însă să atingem sfera, se- 
produce un fel de lumină numită scânteie 
electrică er noi simțim în punctul atins o 
mică înțepătură. Etă cum se esplică acest, 
fapt:

Electricitatea de pe sferă, când apro
piăm degetul, desvoltă în degetul nostru 
cele două feluri de electricități, adecă elec
tricitatea positivă și electricitatea negativă. 
Cea positivă se unesce cu cea negativă 
din sferă și produc astfel scânteia electrică 
er cea negativă se duce prin corpul nos
tru la păment. Acest mod de desvoltare al 
electricității se numesce electrisare prin in
fluență.

Putem face altă esperiență.
Luăm o fîșie de hârtie, o îndoim în 

lung pentru ca să devie mai resistentă, o 
ținem cu mânile de capete, o încălzim bine 
pe lângă foc, apoi o frecăm repede pe o 
stofă de lână întinsă pe genunchi. Decă 
lăsăm liberă hârtia de un capăt și apro
piăm o cheie ori încheetura degetului de 
mijlocul acelei hârtii, se produce o scîn- 
teie electrică. Decă începem din nou ope- 
rațiuuea, se produce o nouă seînteie elec
trică; și așa mai departe.

Părul capului unei persone, de care 
apropiăm acea hârtie astfel preparată, se 
sbârlesce. Bucăți mici de hârtie, ori de 
măduvă de soc, fire de soc, etc., sunt 
atrase și respinse de acea fîșie de hârtie.

Sunt nisce mașini cu cari se produc 
scântei electrice cari pot deveni periculose 
ba chiar mortale, topesc fire metalice sub
țiri, rup lemne, petre, aprind unele sub
stanțe, etc.

Decă în timpul nopții frecăm spina
rea unei pisici ce stă lângă o sobă bine 
încălzită, vedem pe părul ei o lumină care 
nu este alt ceva decât lumina electrică.

Prima reuniune
pentru înzestrarea fetelor-

In luna lui Iulie a. c. s’au în
scris din nou 1045 partide și s’au 
plătit premii de zestre 44.615 cor. 
16 banî. Dela 1 Ianuarie 1902 pănă 
la 31 Iulie numărul partidelor în
scrise din nou este de 6951, și suma 
plătită ca premii pentru înzestrare 
352.986 cor. 91 banî.

„Serbătorile băbescPb
Nu-i popor pe lume eare să aibă 

afară de sărbătorile bisericesc! atâta sodom 
de alte sărbători și de „dile cu primejdie14 
ca țăranul nostru. Mai bine de jumătate 
de an îl trece el cu sărbătorile „apucate 
din bătrâni14 și cam un sfert din sărăcia- 
nostră se trage din sărbătorile astea. Cui 
nu i-s’a întâmplat vr’odată să trâcă prin- 
vr’un sat de-al nostru și se vadă, cum stau 
omenii grămedl pe la porți și prin țarină 
nici urmă de om, măcar că nu era nici o- 
sărbătore? Te umple ciuda și te miri, că 
cei cu dânșii, de se odihnesc așa de gâba 
și în țarină se scutură holda ori fânul îi 
uscat ca pusderia și pe cer se gătesce de 
ploie ?

Der’ face păcat cel, cărui nu-i vine 
la socotâlă, că omenii cinstesc dilele sfin
ților cu primejdie și vrâu ca să se lucre 
în dilele lor? Nu sciu, ci că Cozma, Da
mian, Mariuca, Foca, Pintelei Căldător și 
Stefan cu Fumu îs dile mai șugubețe și 
mai cu primejdie decât sf. Ilie și alte săr
bători de cele cu cruce roșă?

Nu l’a pus păcatul pe Georghe a lui 
Andrei să lucre în rjiua de Foca și nu i-a. 
ars peste nopte totă gospodăria? Vai de 
mine, dâr mai bine facă-se tot fânul gunoi 
acolo pe ogor, decât să pun în el furca ori 
grebla în Foca.

Da ce-o păzit Dumnedeu, să-1 ierte, 
Costan al Vadanii cu căratul lui în Marina? 
N’o picat în furcă din carul încărcat și nu 
și-o dat sufletul ?

Cam așa îți spun omenii dela sat„ 
decă îi întrebi de ce stau degeba în cjile, 
când crășcăi măseaua de lucru și când ii. 
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îndemni la lucru. — Tare greșesc ei, că 
'țin sărbătorile astea și prăpădesc cele mai 
scumpe 4ile <1® lucru.

Ore nu scie biserica cu Vlădicii ei, 
-că-i sărbătore ori nu ? Ore n’ar ține ea 
slujbă în dilele astea decă ar fi ele sărbă
tori ?

Dâr’ omul nostru așa-i, ce-o apucat 
din bătrâni, nu lasă, măcar spuie totă lu
mea că-i rău. Babele’s la dânșii mai în 
sâmă, decât bisericile cu toți preoții lor.

Și acuma să le spunem noi dmenilor 
dela sate, de ce-o făcut moșii noștri atât 
amar de sfinți și de <file cu primejdie. Iu 
■vremea veche a fost, după cum seim cu 
toții, boerescul. Tote dilele de lucru mai 
oă avea să lucre bietul țăran pe moșia 
boerului. Gândiți-vă d-vostră singuri, cum 
.ar fi vrut să se scape ei de lucru, că mă 
rog, cui nu-i greu și urît a lucra pentru 
altul de geaba? Amu ce să facă ei să se 
mai scuture de cea muncă. Hai, au înce
put a face la „sărbători14, și-o făcut, și-o 
tot făcut la sărbători și babele au căutat 
la primejdii și le-au tot pus în cârca sfin
țiilor. Când se întâmpla, de-1 trăznia pe ci
neva, ori să aprindea la cineva vr’un stog 
ori șl-a rupt vr’un bou cornul — sărbăto
rea era gata și încă de tot primejdiosă. 
Așa șl-a luat începutul Foca, Trifu, Simion 
Stâlpnicul, Cozma, Ștefan cu Fumu și totă 
sumedenia de sfinți, pe cari noi n’am mai 
trebui să-i ținem în cjiua de adl, căci slavă 
D-lui de boeresc am scăpat. Și după-ce s’a 
spălat boierescul, omenii au ținut mai de
parte sărbătorile astea, pentru-că s’a fost 
-deprins cu densele. Si de ce să nu le ție, 
că doră trebuie să se mai hodinescă omul 

_și Duminecile și sărbătorile sfințite de bi
serică îs prea rare! Cu altă vorbă sfânta 
lene și la mulțl și necumenția fac, de nu 
no putem desbăra de atâta sărbătore cu 
„primejdie14.

Dâr dragilor mei amu s’a trecu bo
erescul și cu vremea veche, când aveau 
-omenii pământ, de nu sciau ce să facă cu 
-densul și când în grajd se învârtea câte 
șese boi cât malurile.

Traiu-i greu și muncă trebue, decă 
vrâi să te mai ți-i în rând cu lumea și să 
nu umbli cu cotele gole. De aceea trebue 
să cruțăm cu vremea. O cji de lucru din 
vremea de adl face cât o săptămână dela 
■cei bătrâni.

De câte-orl se întâmplă, că o efi ca 
Foca ori Marina stătută de geba îți aduce 
sărăcia întrâgă pe cap; De câte ori se în
tâmplă că bădica Ion ori George are în 
■țarina polog uscat ori snopi de învălit — 
der pentru-că o apucat din „bătrâni14 că 
în Foca și Marina și în câte alte cjile, nu 
se lucră, nu lucră nici el și se pornesc 
ploi și vin vânturi și-i încolțesce pânea pe 
•ogor și fânu i-se face gunoiă.

Bine ar fi, că să începem a rumpe 
■odată cu poveștile din bătrâni și să ne ți
nem de lumea de acum, că într’ânsa trăim 
doră.

Să ne rugăm la Dumnedeu să ne 
ierte, și la lucru în tote sărbătorile ce 
nu-s ținute de biserică și în care nu-s 
slujbe, căci biserica scie mai bine ce-i 
sărbătore și ce nu!

Așa-dâră să nu mai stee om pe pân
tece în dile, în cari scapără măseaua de 
lucru, că păcătuim înaintea lui Dumnezeu 
pentru-că lenevim; și păcătuim și înaintea 
•omenilor, pentru-că o perdem vremea în 
vent. („D. p.«)

MULTE ȘI DE TOTE.

Proprietățile medicale populare ale 
unelor legume.

Ceapa coptă în cenușe și mâncată 
cu unt-de-lemn, e bună pentru răgușală. 
Ceapa coptă se întrebuințeză ca o cata- 
plasmă ca se crescu buboaele și sugiu- 
curile.

Cimbrul, este stimulant; e folositor 
în băi la copiii slăbănogi.

Dovleacul ras și aplicat pe arsături, 
ușureză durerile. Semințele de dovleac, pi- 
-sate cu zahăr, sunt bune contra panglicii.

Fragile, mâncate dimineța și sera, 
sunt bune contra podagrii și reumatismu

lui. Rădăcina de fragi e diuretică și as- 
tringentă; în decocțiune servesce contra 
emoragiilor. Foile de fragi, plămădite în 
rachiu, opresc diarea.

Anghinarea e bună contra frigurilor; 
din foile uscate se face praf care se ia în 
apă. De asemenea se pite face ceai din 
foi verdl său uscate și se bea contra fri
gurilor.

Morcovii crucji, sunt buni contra lim
bricilor; zâma stdrsă de la morcovii ne- 
fierțî calmâză tușea Ia copii; — morcovii 
rașî și aplicați pe arsăturî, împiedică să 
se facă bășici. Ceaiul de sămînță de mor
covi măresce pofta de mâncare și înles- 
nesce digestiunea.

Salata de lăptuci procură un somn 
bun și aduce servicii la ipohondriaci. 
Lăptucile fierte și întrebuințate drept ca- 
taplasmă calmeză erisipelele și alte in- 
flamații.

Siropul de napi e folositor în bolele 
de piept.

Sparanghelul este diuretic și calmant. 
Apa în care a fiert sparanghelul e bună 
contra bdlelor de beșică a (udului) și folo- 
sitiîre contra guturaiului.

Usturoiul înlesnesce digestiunea și 
are mare putere contra viermilor intesti
nali. Se fierbe 2—3 căpățânl în nițel lapte 
și se bea cu totul pe nemâncate.

Varza, în general, are proprietăți 
pectorale. Zeama în care a fiert orl-ce 
fel de varză e bună contra răgușelei și 
a tusei.

Cu sucul de varză roșie crudă și 
cu zahar se face un sirop pectoral forte 
bun. Prazul are aceleași proprietăți ca 
și varza.

Pătrunjelul este întrebuințat în bău
tură, spre a combate frigurile intermitente.

POȘTA REDACȚIUNEI.
Un participant. — Almașul-mare. — Diser- 

tațiunea ce ne-ați trimis nu o putem publica din 
causa aglomerației de materie.

D-lui N. B. — Bodescl. Se va publica. V6 
rugăm însă să aveți puțină răbdare.

D-lui V. B. — Ponorel. Decă cantorul din 
Ponorel ia pe nedreptul toți banii de ertăciune, 
acâsta este o chestiune, care trebue arătată pro
topopului. Când am da loc tuturor plângerilor 
contra cantorilor, cari iau mai mulțl bani, seu mai 
multe prescuri, de cât li-so cuvine, și altele ase
menea. atunci puțin loc ne-ar rămâne pentru alte 
lucruri. Câte j <lbe nu ui-se trimit la redacție și 
contra unor preoți nevrednici! Noi socotim însă, 
că tote acestea mai bine se resolvă d<' cătră auto
ritățile bisericescl, de cât decă le-ain da în vileag 
prin presă, ca să aibă streinii de ce rîde.

D-lui Nello — de la „Libertatea11. „La fer- 
meture des âcoles cougregimistes11, așa se scrie în 
foile franceze. Străină este și noțiunea, străin și 
cuvîntul. Trebuind însă să scriem despre acest 
lucru „străin11, să nu fie cu supărare, că n’am pu
tut inventa un termin „adhoc11, care să vă mulțu- 
mescă și pe d-vdstră. Aiurea cu „spicuirile11 cocone!

Căsătoriți
De la 1 până la 7 August.

1) Uhlik Mibail, r. cat. lucrător la fabrica de 
zahăr, cu Zelenak Juliana r. cat. 2) Mihail Eduard 
Copony. ev. tîmplar cu GAI Maria, ev. Brașov. 3) 
Vas Daniel ev. ref, calfă de pantofar cu Nemeth 
Marie, r. cat. Brașov. 4) Karl Friederich Hubbes, 
ev. A. B. calfă de zidar, Irene Rosa Gusbeth, ev. 
Brașov 5) Siegmund Adolf Seimen, ev. inginer 
cu Amalia Luisa Petrik ev. Brașov. 6) George 
Johann Zay, ev. calfă de croitor cu Hermine 
Plontsch, ev. în Brașov.

Sosiți în Brasov.1 ♦
Pe țliua de 8 August 1902.

H. Pomul verde: Cocea, Vogel, Tușnad; 
Schroller, Schonberg, Georgescu, locotenent, Col- 
descu, căpitan Sinaia; Sinzhauser, Worms.

H. Europa: Krecsmary, Fdlkel, Meutrer, 
Csordâs, Pesta; Hoffmann. Eross. Zug. Kranovics, 
Viena, D-na Csiszăn, T. Murășului; Sehwarzfeld, 
Brzesko; Schmidt, Marburg; Salzmanu, Berlin; 
Landan, Graz.

H. Orient: Dimancescu, Bușteni; Toruse- 
neanu, Vlădescu, Ploescl; Bălăceanu, Brăila; D-na 
Stambler, Marinescu, Bucurescl.

H. Bucurescl: Csepan, Pojon; D-na Ker
man, Oradea: Ronglovics, Agram; Stevenson, 
Viena. Dr. Indre. v-notar, Giula: Ronov, Buziaș 
Orbok, Clușiti: Beck, Arad; Weiser, Deșiti; Pete- 
T.-Mureșului, Schwarz, vâszonyi, D-na Franz, 
Bartha, Cserny. Vadâ-'Z Pesta; Dimitriu, Galați; 
Apostoliu, T.-Ocna; Angheloff, Teodorescu, Pitești: 
Zugreanu, șef de gară, Palanca: Marin1' Brăila; 
Iorchi, Călărași, Dumitiianu, Ploiesci; Mungolescu, 
loanescu, Dodani, Cochinos, Bucurescl.

H.. Grand: Abraham, Pesta, Kodina, Ne. 
tolica; Heinzk, Dittenbach; D-na Popa, Cerna
voda ; Danielescu, Ploiesci.

Oalertd-Strul septemânei.
IULIE. (1902) are 31 cjile. CUPTOR.

Qileie Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni.
Marți
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

28 A. Proch. Nica
29 S. m. Calini o
30 S. ap. Sila și Sil.
31 S. și d. Eudoc.

1 Desgr. sf. cruol
2 Ad. m. s. Stefan
3 C. păr. Isachie,

10 Laurențiu
11 Herman
12 Clara
13 Cassian
14 Eusebiu
15 -f- Ad. Prea K.
16 Rochu B.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 8 August 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13
n Grâu mijlociu . . . 12 80

Grâu mai slab . . . 12 70
Grâu amestecat 9 20
Sâcară frumosă. . . 9 20

y» Sâcară mijlociă. . . 9 —
n Orz frumos .... 8 —
n Orz mijlociu. . . . 7 —
n Ovăs frumos. . . . 5 80
n Ovâs mijlociu . . . 5 70
yi Cucuruz .................... 8 70

Mălaiu (meiii) . . . 8 —
Mazăre........................ 20 —

■n Linte......................... 13 —
n Fasole........................ 11 —
n Sămânță de in . . 24 —
îi Sămânță de cânepă . 6 25

Cartofi......................... 1 70
îi Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 96
n Carne de porc . . . 1 04
îj Came de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
Său de vită topit . . 64 —

121.30
98.—

119.—
100.-

. 97.50

. 98.-

. 204.—

Cursul la bursa din Viena.
Din 8 August n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%.
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.80 
Bonuri rurale ungare 4% • .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.50
Renta de argint austr........................ 101.90
Renta de hârtie austr..........................101.80
Renta de aur austr.............................121.55
LosurI din 1860.................................. 152.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 687.75 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente austr. 4% de corone . .
Note italiene..................................

. 19.06
117.05

239.77 V,
95.20
99.90
94.20

Proprietar: Dr. Aurel ATureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JT. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

Wăllischhof
— stațiunea de tren Brunn — Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderat®.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fi. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovicl, Dr. Marius Sturza, 

medic consiliar medic dirigent în Wăllisch- 
Vienâ XV Mariahilfer-, hof p. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.

DOCTORULALEXANDRU de YAIDA-YOEYOD
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blauer Schlussel44.

538-1902.
vegrh. szâm.

ARVERESI HIRDETMENY.
Alulirt birosâgi vâgrehajto az 

1881. evi LX. t.-cz. 102. §-a erteimb- 
ben ezennel kbzhirrb teszi, hogy a 
brassoi kir. tbrvszbk 1902 evi Sp. II. 
226/3 sz. vâgzbae kbvetkeztbben, Dr. 
Mosoiu Jânos tigyved âltal kbpviselt 
Nan Jânos javâra Huber Henrik el- 
len 69 kor. s jâr. erejbig Brassoban 
1902 bvi junius hb 7-en foganatosi- 
tott kielbgitbsi vegrehajtâs utjân fe
lul foglalt bs 1289 kor. 40 fillre be- 
osiilt hâzi butorok, lovak, szekerek, 
stbbol âllb ingbsâgok nyilvânos âr- 
veresen elatadnak.

Mely ârveresnek a brassbi kir. 
jârâsbirosâg V. 836/2 1902 4. szâmu 
vegzese folytân 69 kor. tbkekbvete- 
les, ennek 1902 evi Aprilie hb 26-ik 
napjâtbl jâro 5% kamatai es eddig 
Osszesen 53 kor. 50 fill, biroilag 
mâr megâllapitott valamint 5 ko- 
rona 80 filler jelen ârveres kitii- 
zbsi es a meg felmerulendb kbl- 
tsâgek erejeig Brassoban, Egres- 
uteza 21. sz. alatt leendb eezkOzle- 
sbre 1902-ik evi Augusztus ho 18-dik 
napjănak deleloti 9 orâja hatâridbiil 
kitiizetik bs ahboz a venni szândb- 
kozok oly megjegyzbssel hivatnak 
meg, hogy az brintett ingosâgok az 
1881 evi LX. t.-cz. 107. bs 108. §-a 
brtelmbben kbszpbnzfizetbs mellett a 
legtobbet igbrbnek, becsâron aiul is 
el fognak adatni.

Egyszersmind felhivatnak mind- 
azok. kik az plârverezendb ingosâ- 
gok vetelârâbbl a vbgrehajtato kbve- 
teleset megelbzb kielbgittetbshez jo- 
got tartanak, amennyiben rbsztikre a 
foglalâs korâbban eszkozbltetettj voi- 
na es ez a vbgrehajtâsi jegyzOkbnyv- 
bbl ki nein tiinik, hogy elsobbsbgi 
bejelenteseiket az ârveibs megkezdb- 
seig alulirt kikuldbttnbl irâsban be- 
adni, vagy pedig szoval bejelenteni 
el ne mulasszâk, mert kulonben csak 
a vetelâr folbsleget e fognak utaltatni.

A tbrvbnyes hatârido a hirdet- 
mbnynek a birosăg tâblâjân tortent 
kifuggesztbsbt kbvetb naptbl szâmit- 
tatik.

Kelt Brassoban, 1902 6vi au
gusztus ho l-sb napjân.

Tankâ Jânos,
1—1.617. kir. bir. vghjto.

De arOndat
cea dintâiu Stupină situată în 
partea de sus a Riului Grhimbășel 
pe teritoriul Comunei Brașov, în mă
rime de 80 de jug. catastrăle, pă- 
ment 2/2 părți arătură, fenațe și pă
șune escelentă, scutită de înundațiu- 
ne prin canalul cel nou, cu edifi
ciile economice necesari, este de 
arendat pe mai mulțl ani, dela 
I Octombre a. c. încolo.

Informațiuni mai deaprope până 
în 15 August 1902 la proprietarul ei

losif Comanescu, 
3-3.(613) paroeh gr. or.

ân O’odlea.

X
X
X
X
X
X
X
X
X precum si forte fin lucrați, I
X se 5>ot procwB'a «Schi

X Dr. H. GUST, I
X ateSiei- «ientistic
X Piața mare, Tergul pomelor 19.
X 2-6(614)
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Cursul pieței Brașov.
Din 9 August n. 1902. 

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend.
J!

it

Argint român. „ 18.80
Napoleond’orl. „ 19,04

18.94
18.88
19.07

Galbeni
Ruble RusescI
Mărci germane
Lire turcescl
Scris fonc. Albina 5°/0 101,—

n 

n 

n 
r

o O O O O O O OGO O O O O O O
o
o
o

=S ANUNȚ. ==-
Am onorea a aduce la cunoscința P. T. public, că 

în Schein, Piața Prundului iar. 84, în casele mele proprii, 
am deschis un

11.20
2 54

117.25
21.40 H 4

O
o
©

n

21.50
102.—

Deschidere de Magazin.
Subscrisul are onorea a face cunoscut On. Public, 

au drscsis în^Strada Hsrscher vis-a-vis de Sala 
Concerte, un

MâgWitt cM P'șțâVfâL 

La vendare vine numai fabricație proprie,
în asortiment bogat și cu prețuri ieftine.o

o
o

RESTAURANT,
lângă o grădină încântătore are și o posiție admi

o
wH

o
o

care pe 
rabilă.

Aci
și pe lângă un serviciu prompt, așa d. e.

© 1-3.(619)

Rugându-me de o cercetare numerbsă, sunt
cu tbta stima

Anton Brossek,
Fabricii ale postavuri.

o
O
o
©
o

se pot căpăta mâncări și beuturi, cu prețuri moderate, 
ca:

1) Vinuri din Ardeal și ErmeBek.
2) Bere cu paharul de Steinbruch, precum și
3) Beuturi spsrtuose. . (
Afară dr acestea pentru distracție mai este la disposiția

T. public un Biliard bun și o Cuglărie (popice).
Rugându-me de sprijinul P. T. public, rămân

cu deosebita stimă:

Francisc Finta. 
OOOOGOOGOOOOO©

o
©
©

p. .1

O
V '■o

... >»
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r 1

500 fl.fîurere
mirosi gura, după ce va folosi

apa de dinți

plătesc celui ce va 
mai căpăta vre-odată 
de dinții, ori iî va

I

a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pa listare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

Să se eeră pretntindenea apriat. apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
ri ie, unde nu se pdte căpăta, tritwt 7 
sticle cu 5 cri. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor franco.

Se capătă ia BRAȘOV la farmacia 
D-lni Victor R.ot.11 si la farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

Fluid restîtutaal
>=? "ro 
g- “ 00

-S 2S

©

i

se întrebuiuțâză în grajdudle curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după stranațil mari, precum și la scrintire, 
încordarea n-rvilor etc. 11 face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenaj.

— Veritabil numai ou niarca de sus. —
Se capetă în tote farmaciile și drog, din Austr.-ung.

Deposit principal la

FMMZ JOH. KWIZDA
k. u. k Oestr. k. Rumân, u. filrstl Bulg. Hoflieferanț. 

Kreis-Apotlieker K0RNEUBURG bei Wien.

0
0
0
0

0
0
0

„întreprindere de Credit-Hipotecar"
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri se pbtă ajunge la 
prumuturl ieftine și pe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe pământuri ori și unde.

oca- 
î tu
rnai

5 
s
0

e
0

Interesele cu amortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile mici, numai interesele simple.
Favorul cel mai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterge de 
pe pământul liipotecat, er’ ratele plătite în amortisarea capitalului 
se restituesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea împrumuturilor acestora, proprietarul unui 
pământ ajunge ia bani ieftini și este sigur că ori și când ar 
înceta din viață, pământul rămâne liber de greunamâut, iar’ 
erecții mai capetă și bau! gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
au lipsă de bani se se folosescă de favorul acesta.

Pe pământuri cari sunt hipotecate la alte institute încă se 
dan împrumuturi piătindu-se din suma împrumutată datoria 
veche la. respectivul institut.

La cereri de împrumuturi se recere copia cărților funduare 
foia catastrală.

Prosjcecte detailate cu informaținnilc necesare se- trimit 
cerere, pe litn&ă trimiterea aic mărci poștale £n valorede una

ca

ȘI

-= ANUNȚ
Cu cliua de adî punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală

REPRTI”“V A
OOo-OO p- r

provenită din isvorul „Bathori“ din Kăszon-lmper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate SSela luengyel se esprî- 
mă astfel:

„Isvorul din Kâszon-Impev „Repati“ dă o apă alcalin 
acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formâză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată/*

Profesorul I>r. Sigismiiud Pwrjesa tjice:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati11 s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor mucose.

Profesorul Wilhehn fiîanko se esprimă
„Apa minerală „Hepatiu este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apă v i n d ecătbre, de efect 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa scumpă 
împortată din Boemia, numită a p ă de Krondorf.*

ft Dcpositul principal se află
Wsț in Târgul boilor nr. 4. -sa®

H Administrația isvorului e în Kâszon-împer.
11-25.(593)
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etc.

astfel: 
escelentă

e

tă
ceronă pentru porto poștal.

Cererile sunt a-se adresa la:

„hsUreprSndlerei de Credit Hipotecar, EBBberarea 
pămentoBai de greuiiauoentA 

în SEbâiu (N. Szeben) strada Bruckenthal 36.
4-10, («12)

Ciocoladă de Tannin 
a lui Sztraka, 

are cel mai bun efect 

în contra diarei, 
atât la copil cât și 
la adulți. O bu
cată costă 40 fii.
Se află de vendare 

in tote farmaciile, fir

PAO 
apă de spălat gura 

în formă de prav.

Deposit en gros pentru Brașov 
ia JOHAKH ORENDI.

capetă în farmacii, Dn'gneril, Parlumeril

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


