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Ce-8 prea mult nu-î sănătos!
Se încep ârășl cursurile școlare. 

Și se încep pentru noi Românii asu
priți de rândul acesta în nisce îm
prejurări și mai îngrijitore ca altădată.

Lucrul e ușor de a se tălmăci. 
Cei-ce au ajuns deaspura și călăresc 
afli pe spinarea nostră, devin pe cji 
ce merge mai îndrăsnețl, mai obraz
nici și mai despotici. Un reu aduce 
altele cu sine.

Pote se fi avut noi Românii 
păcate multe și mari, pentru cari 
trebue se suferim afli atâtea. Intr’o 
privință înse, credem, că am făcut 
și dobândit în raport cu puterile 
nbstre mai mult, de cât ori și care 
dintre poporele monarchiei habs- 
burgice. De când am scăpat din 
iobăgie ni-am înființat cu munca și 
sudorea nbstră proprie, sub scutul 
bisericei, legione de școle pentru 
popor, și nu nî-a întrecut în privința 
acâsta nimeni. Der ni-le-am ridicat 
aceste școle ca se fie razimul și pro- 
movătorul puternic al culturei nbstre 
românesc!, intelectuale și morale, 
ear’ nu ca se fie mai mult o piedecă 
pentru libera nostră desvoltare și o 
plagă pentru susțiitorii lor și pentru 
popor.

Acesta din urmă vreau duș
manii limbei și ai culturii nbstre ro
mânesc! se ajungă cu timpul pen
tru noi școlele nbstre. Atât de mult 
voesc ei să le chinuescă și se le 
plesnâscă cu biciul maghiarisării, 
în cât noi s’ajungem a striga odată 
mâhniți pănă ’n adâncul sufletului 
și desnădăjduiț!: „Luați-ni-le mai 
bine cu totul, face-ți-le mai bine cu 
totul unguresc!!“

Asta-i planul și scopul mărtu
risit al nenorocitei politice de ma
ghiarizare, ce bântue afli mai mult 
ca ori și când sărmana nbstră țâră. 
Au spus’o verde de repețite or! și 
în mai multe rânduri miniștrii un
guresc! înaintea dietei, că bucuros 
guvernul ar vre se înființeze pretu
tindeni, în locul școlelor confesio

nale, școle de stat maghiare, dâr 
nu-s bani în visteriă — și de ce se 
se opintescă așa de cumplit cârmu
irea când și așa confesiunile de di
ferite limb! lucră cu mijlocele și pe 
socotâla lor propriă pentru succe
siva maghiarisare a școlelor lor? 
Căci aceste confesiuni trebue să 
aducă afli forte mar! jertfe pentru 
învățarea limbei maghiare, fără a 
le fi permis se cumpenescă mai în- 
tâiu decă și în cât printr’asta se 
împiedecă, or! se zădărnicesce chiar 
învățarea limbei materne (române) 
precum și instrucțiunea în limba 
maternă a acelor obiecte de învă
țământ, din car! școlarul trebue să-ș! 
câștige cunoscințele cele mai nea
părat necesare pentru viață.

Și ore nu este așa? Deja pănă 
acuma legea dela 1879, relativă la 
introducerea limbei maghiare, ca 
studiu obligător în tote școlele po
porale, a impus poporului nostru 
nespuse sarcini fără de folos. Acum 
vine ministrul Wlassics și prin cu
noscutele sale ordonanțe, volnice și 
ilegale, umblă să îndoiescă acele sar
cini, amărînd tot-o dată viața și a 
dascălilor și a elevilor din șcblele 
românesc!.

Wlassics cu inspectorii săi pre
tind, ca fără amânare să se pună în 
lucrare în tâte școlele confesionale 
planul ministerial, ca în șcblele c’un 
învățător limba maghiară să se pre 
dee în 17 ore, er în școlele cu doi 
și mai in uiți învățător! într’un număr 
îndoit și întreit de bre săptămânale.

In loc de a stărui, ca dările 
cele grele să fie micșorate și poporul 
să potă învăța ceva cum se cade în 
limba sa proprie, ca să începă să’șî 
pricepă mai bine interesele și să fie 
în stare a se apăra în contra lipi
torilor satelor, — cum flise unul din 
Metropoliții noștri la 1879, în camera 
magnaților—guvernul unguresc vrea 
să ne înăbușescă învățământul cu 
orele lui nesfârșite unguresc!.

înainte de a-ș! pricepe bine 
limba propriă și de a învăța ceva 

folositor, copilul din școlele nostre 
poporale va fi prostit cu limba un- 
gurescă pentru el cu totul neînțelăsă. 
Asta-i planul ministerial. Pentru a- 
cesta li-se cere acum consistoriilor 
nbstre1 să sară în foc.

E trist, că consistoriul din Arad 
și după el, cum aflăm, cele dela 
Oradea-mare și Gherla s’au grăbit a 
da circulare, prin care vestesc po
runcile lui Wlassics, fără a fi încer
cat mai întâiu a se pune în înțele
gere cu centrele, cum pretinde solida
ritatea intereselor celor mari de vi- 
eță ale poporului nostru.

Wlassics taie capul legii dela 
1879 și din orele de studiu obliga
tor face îndoite și întreite ore de 
predare a limbei maghiare. Și față 
cu o ast-fel de volnicie și călcare 
de lege autoritățile superibre ale 
școlelor nbstre să n’aibă măcar un 
singur cuvânt de protestare? Și cum 
rămâne cu disposiția, ca catecheții 
români să propună în școlele de 
stat religia unguresce ?

Consistoriile amintite n’au făcut 
dăr cu circularele lor pripite, decât 
un act de slugărnicie. Cuvântul din 
urmă îl va ave totalitatea bisericei 
și a' națiunei române și, or! și cum, 
tot la acea conclusiune vom ajunge, 
că- ce-i prea mult, nu-i sănătos!

Revista politică.
La noi în țeră nu s’au petrecut 

săptămâna acesta evenimente poli
tice de vr’o însemnătate mai mare. 
Cercurile politice au fost și sunt încă 
preocupate de cestiunea pactului, asu
pra căruia seim, că s’a tratat mult la 
Budapesta, la Viena, la Ischl, apoi erăș! 
la Viena, unde s’au ținut înainte c’o 
săptămână lungi conferențe. Sbrtea 
acestui pact economic e legată mult 
de atitudinea partidelor din parla
mentul vienes. S’au aucfit deja voci 
din partea' Cehilor, car! spun, că 
decă guvernul austriac nu va îm
plini dorințele și postulatele Cehilor, 

aceștia vor face obstrucțiune față de 
proiectele guvernului și vor sili ast
fel pe guvern, să-și ia refugiu erăș! 
la faimosul § 14 din constituția aus
triacă. Oposițiunea maghiară încă 
amenință, că dăcă guvernul ungu
resc va umbla să încheie un pact 
păgubitor pentru Ungaria, ea va usa 
de tâte mijlocele posibile pentru a 
împiedeca votarea lui.

Se flice, că pănă'la 10 Septem
vrie trebue neapărat să se hotărâscă 
asupra sorții pactului. Atunci se vor 
începe marile manevre ale armatei, 
6r Majestatea Sa, conform vechiului 
obiceiu, va asista la aceste manevre. 
Pănă atunci trebue să se resolve de
finitiv afacerile de stat mai însem
nate. Așa scrie o mare foie germană, 
adăugând, că decă pănă la 10 Sep
temvrie nu va isbuti o deplină ințe- 
legere între guvernele din Viena și 
Budapesta, are să urmeze crisă mi
nisterială în ambele state ale monar
chiei.

*
Mare sfară printre Săcui. Adecă 

nu atât printre Șăcuii de rând, cât 
mai ales printre acele capete înfier
bântate maghiaro-săcuescl, car! și-au 
pus de gând să fericâscă „nația se- 
cu6scătt. Ce se întâmplă adecă. La 
Tușnad s’a deschis alaltăer! așa nu
mitul congres secuesc, în care sunt re- 
presentate numerbse societăți ma
ghiare și la care au alergat să par
ticipe omeni de sămă din sînul Ma
ghiarilor ardeleni și ungureni. Care 
este scopul acestui congrese? A în
tări pe Secui în privința economică 
și politică, a-i acoperi contra tuturor 
miseriilor, cari i-ar fi sdruncinat pănă 
acum, der mai ales a-i face să nu-ș! 
mai părăsescă vetrele, să nu mai 
emigreze în România și America. 
Vrând să-i păstreze pentru maghia
rism, mai au de scop domnii dela 
cârmă, să-i întrebuințeze pentru a 
face colonii maghiare cu ei printre 
Români, ca astfel, rogu-vă, semaghia- 
riseze Ardealul. Planul e minunat, ese- 
cutarea este reservată însă viitorului.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cântece.
i.

Fibre răsărită ’n umbră 
De ’nzadar te mai alinți,

Tu vei rămâne de-apurur!
Un copil fără părinți.

Răsăritul, răsăritul
II aștepți de-atâția ani,

Și nu scii că nu răsare
Sorele pentru orfani.

Dorul tău va arde singur
Ca o candelă ’ntr’un schit,

Sârele dor câte-odată 
L’o privi din asfințit.

II.

Iubirea ’n sufletele nbstre 
De-abia ’ncepuse să răsară

Și-acum încet încet se stinge 
Ca fliua într’un amurg de vară.

Din lupta asta tu ești nbptea 
Ce tot mai grea, mai năgră vine

Ear eu, o geană de lumină, 
La ce-ași cerca să lupt cu tine!?

III.
Inchinaiu la totă lumea, 

Și la bun! și la mișei,
Ne-ajunsese voia buna

Și pe mine și pe ei.

Și-apoi când întors acasă, 
Și urîtul mă privea,

Nu sciu cum, mă prinse plânsul 
Și ’nchinaiu pe sema mea.

IV.

Părul, părul tău băl aid 
Singura comoră,

Resfirat pe umeri slabi, 
Par’că mă ’nfioră.

Fața s’o învălesc! cu el 
S’o ascunc}!,. copilă,

Și să-ți plângi pierdutul vis, 
Eu să-ț! plâng de milă.

Veturio.

Bortea Dauphinului.
De Alphonse Daudet.

Micul Dauphin*)  era bolnav, micul Dau
phin era bolnav de morte.......In tote bi
sericile regatului ardeau făclii mari și ser
viciul dumnecjeesc continua dina și noptea 
pentru restabilirea copilului regal. ... La 
marginile palatului, orășenii curioși priveau 
prin grilajuri la guarzii helvețienl cu haine 
aurite, cari vorbeau prin curțile palatului, 
dându’șl aere de mare importanță.

Palatul întreg n’avea liniște . . .Șam
belani, majordomi, urcau și coboriau repede 
scările de marmoră . . . Galeriile erau pline 
de pagi și de alțl omeni de ai curții, în 
haine de mătase, cari mergeau dela un loc 
la altul să spună câte ceva despre starea 
bolnavului .... Prin coridorele mari, da
mele de onbre se salutau plângând și șter- 
gendu-șl ochii cu batistele lor de mătase 
brodată.

In orangerie să aflau doctori mulțl, 
îmbrăcați în costumele lor particulare. Se 
putea observa prin gâmurilemarl, cum dis
cutau și dau din mâni... Guvernorul micu-

lui Dauphin se preumbla îngrijat pe dinain
tea porții, așteptând consultul doctorilor. 
Treceau servitori pe dinaintea lui fără să’l 
salute. Și-n decursul acestora, din spre graj
duri se audi într’un rând un sgomot . . . 
Era calul micului Dauphin, căruia, pbte, 
servitorii uitaseră să-I dea de mâncare și 
care sta trist și flămând.................

Și regele? Unde era Majestatea Sa 
regele?. . . Regele se închisese singur într’o 
cameră din fundul palatului . . . Majestă- 
ților nu le plac, să le vadă cineva, că 
plâng! . . . Cât despre regina, era altceva. 
Aședată la căpătâiul micului Dauphin, plân
gea mereu și fața ei era scăldată în lacrimi. 
Suspina mereu înaintea tuturor, întocmai 
ca orl-ce altă femeie.

In patul său de dantele, micul Dauphin, 
mai alb decât perinele pe cari era întins, 
sta nemișcat cu ochii închiși. S’ar fi putut 
crede, că dorme, dar nu! Micul Dauphin 
nu durmea!............

într’un rând se întorse spre regină și 
văclend’o, că plânge îl dise:

— „Majestate, pentru-ce plângi ? CredI 
adecă, ca și ceilalți, că o să mor?“

Regina voii! să răspundă, însă suspi
nele o înecară și-o împedecară să vorbâscă.
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In vorbirea de deschidere pre
sidential Bed 6 Albert a cjis, că con
gresul numai atunci va avb resultat 
practic, decă poporul secuesc nu-șl 
va aștepta îmbunătățirea sortii nu
mai dela guvern, ci decă va munci 
și stărui pentru renascerea lui, fiind
că numai propriul ajutor pote fi mân
tuitor pentru el. — Alt vorbitor, 
presidentul de onore Dessewffy Aurel, 
delegatul „societății regnicolare eco
nomice ungare11 (O. M. G. E.) a c}is, 
că pe Maghiari trebue se-i cuprindă 
fiorii vStțend inassele uriașe de Slavi 
și Germani, în mijlocul cărora se 
află. Ungurii sunt popor neînsemnat 
în privința numerică față cu marile 
națiuni vecine, de aceea ei trebue , 
se pună capet emigrărilor, căci prin 
emigrări numărul Maghiarilor scade. 
O mare calamitate se mai adauge 
la acesta prin faptul, că cei ce emi- 
greză în România și America, nu 
mai simt una cu cei rămași acasă, 
6r ddcă se și reîntorc în patrie, nu 
se mai simt bine aici. Cestiunea emi
grărilor stă prin urmare în strînsă 
legătură cu cestiunea secuescă și cu 
alte cestiuni naționale economice, 
cari nu se pot resolvi așa de ușor. 
Guvernul dă o deosebită atențiune 
cestiunei secuesci și a trimis deja 
un om pentru studiarea ei. Trebue 
der, ca guvernului se i-se facă pro
puneri de natură seriosă, cari pot 
fi resolvite în interesul cestiunei se
cuesci.

Congresul s’a constituit apoi în 
secțiuni, cari fie-care lucreză separat. 
Ele sunt cinci la număr: secțiunea 
culturală, secțiunea agricolă, secțiu
nea pentru afacerile de proprietate 
și credit, secțiunea emigrărilor și sec
țiunea industrială.

Membrii acestor secțiuni sunt 
chemați a discuta asupra obiectelor 
și propunerilor, celi-se fac, și a aduce 
hotărîrl. In secțiunea culturală mem
brul Kozma F., inspector de scble, a 
dis, că Secuimea e chemată a clădi 
fortărețele naționale maghiare ale 
Ardealului, de aceea cestiunea se
cuescă e cestiunea maghiarimei ar
delene. In secțiunea pentru afacerile 
de proprietate membrul Srijess Denes, 
deputat dietal, a spus, că întărirea 
proprietăților de păment secuesci 
este un interes de stat, fiind-că Se
cuimea e singurul teritor unitar ma
ghiar între România și ținuturile 
Ungariei locuite de Români etc.

Pe tonul acesta s’a vorbit în 
prima di de activitate a congre
sului.

*
La alt loc al foii dăm amănunte 

despre visita Regelui. Italiei la curtea 
imperială germană. Primirea, ce i-s’a 
făcut Regelui italian, a fost strălu
cită. Cu tote acestea o importanță

— „Nu plânge, Maj estate ; uiți pote, 
că sunt Dauphin și, că cine este Dauphin 
nu pote să moră așa de ușor ?u . . .

Regina suspina și mai tare și micul 
Dauphin începu să se sperie.

— „Ei, dise el, eu nu vreu să vie
mortea să mă ia; voi sci eu s’o împedec 
să vie aici! . . . Imediat să vie patrudecl 
de guardl dintre cei mai sdravenl și să stea 
în jurul patului meu! ... O sută de tunuri 
mari să stea diua și noptea, cu fitilele aprinse 
sub ferestrile nostre! Și vai de morte, decă 
va cuteza să se apropie de noi!“............

Pentru a face pe plao copilului regal 
regina făcu un semn. La moment se audiră 
tunurile mari prin curte și patrudecl de 
gardl întrară și se aședară în jurul sălii. 
Toți erau soldați vechi cu mustățile cărunte. 
Dauphinul se bucura, când îl vădu, și re
cunoscând bine pe unul dintre ei, îl striga:

— „ Lorrain, Lorrain!11
Guardul făcu un pas spre el.
— „Eu te iubesc mult iubitul meu 

deosebită politică nu i-se dă acestei 
visite. Ea e considerată mai mult ca 
o visită de etichetă, impusă de re- 
lațiunile amicale, ce esistă între ca
sele Hohenzollern și Savoya. Din 
toastele, ce s’au rostit cu ocasia prân- 
dului de gală, ce s’a dat alaltăerl 
sera în Berlin, reiese totuși, că în
trevederea acesta pote fi privită și 
ca o sigilare a tractatului triplei 
alianțe, care s’a reînoit în Maiii a c.

O pastorală.
I. P. S. Sa archiepiscopul și metropolitul 

loan Mețianu a adresat, în diua punerii petrii fun
damentale a bisericei catedrale gr. or. din Sibiiu, în 
5 (18' Aug. c., preoț.imii și poporul credincios ur- 
mătorea pastorală:

Una d'ntre cele mai frumose însușiri 
ale poporului nostru a fost tot-deuna și 
cultivarea simțului religios, manifestat prin 
alipirea și ținerea sa la biserica și religiu- 
nea străbună, cu totă tăria convingerii sale.

Dovadă despre acesta nu numai nu- 
mărosele monumente și acte de pietate, 
der și faptul, că în tot locul unde ai noștri 
s’au întrunit în vre-o comună, orl-unde s’au 
aședat între alții, chiar și numai câte-Ya fa
milii, nisuința lor principală a fost, — mai 
înainte de tote, — a-șî clădi biserică, ori
cât de modestă, în jurul căreia s’au grupat 
in firma credință, că bunul Dumnedeu le 
va remunera ostenelele aici și dincolo de 
mormânt.

Astfel vedem, că nu este comună ori 
cătun, care n’ar ave biserică orl-cât de mo
destă. Numai archidiecesa și metropolia 
nostră e lipsită de mângăereade a ave bi
serica sa, așa numită catedrală, aici în cen
trul orașului. Er acesta atât din causa tim
purilor trecute de tristă amintire, cari ne- 
au lipsit și de maica nostră metropolie, cât 
și din causa, că în unele părți ale patriei 
nostre,— pănă la anul 1848, nouă —Româ
nilor ortodoxl nu ni-se permitea a ridica 
biserici, cu turnuri și clopote, în centrul 
orașelor.

Acum însă după-ce au trecut acele 
timpuri durerdse, și cu ajutorul prea bu
nului Dumnecjeu am redobândit și vechea 
nostră metropolie, și după-ce mai dispunem 
și de un fond modest, înființat de ferici
tul Archiepiscop și Metropolit AndreiQ ba
ron de Șaguna, care fond, — printr’o bună 
îngrijire, — s’a mai și sporit: am credut 
sosit timpul, ca drept mulțumită lui D-cjeu 
pentru redobândirea maicei nostre metro- 
polii și altor asemenea bunătăți, și drept 
dovadă a vredniciei nostre, în locul modes
tei capele, care ne-a adăpostit în trecut și 
ne-a mângâiat și în durerea pentru fatala 
perdere a maicei nostre metropolii, să ri
dicăm o biserică catedrală, mai tuturor bi
sericilor din metropolie, o catedrală dâmnă 
de cea mai veche metropolie și religiune 
din iubita nostră patrie.

Am credut sosit timpul pentru reali- 
sarea unei asemenea mari necesități și do
rințe fierbinte a clerului și a poporului nos
tru, dorință cu care s’au dus în mormânt 
fericiții noștri înaintași, de memorie în 
etern binecuvântată. Căci decă n’am face 
acesta, ne-ar osândi greu chiar și spiritul 
acelor fericiți înaintași, cari încă la nasce- 
rea ideii unei catedrale s’au însuflețit la 
frumose contribuiri benevole pentru fondul 
de care dispunem.

Am credut, că dăcă tote poporele și 
națiunile mai culte și mai luminate, ba chiar

nu-i

Lorrain ... Arată-mi puțin sabia ta....11 Dăcă 
mdrtea va voi se mă ia, tu o vei omorî, 

așa“ ?
Lorrain răspunse:
— „Da, monsegniore11!
Și lacrimile îi curgeau șiroie pe față.
In momentul acela, preotul se apro

pia de micul Dauphin și începu să-i vor- 
bescă încet, arătându-i un crucifix. Dau- 
phinul îl asculta cu un aer forte mirat, 
pe urmă, întrerupendu-1 de-odată:

— „înțeleg forte bine ceea-ce ’ml spui, 
d-le abate, der la urma urmei, n’ar pute 
prietinul meu Beppo să moră în locul meu, 
decă i-așl da bani mulțl, mulțî de totu ?....

Preotul continui discursul, vorbind 
încet, și micul Dauphin avea aerul din ce 
în ce mai mirat.

Când preotul sfîrși, micul Dauphin 
suspină din greu și dise:

— „Tot ceea-ce ’ml spuseși e trist, 
forte trist, domnule abate, der totuși un 
lucru mă mângăe, adecă că acolo sus, în 
paradis, eu void fi tot Dauphin . . . Sciu, 

și comunele mai însemnate se întrec a-șl 
ridica biserici cât mai frumose, ar fio mare 
scădere ca noi o archidieeesă și: o metro
polie să1 nu avem o biserică demnă de noi.

De asemenea considerațiunf purce- 
dend și mai având în vedere și sublimă 
misiune nu a zidurilor, ei a spiritului bise
ricei, în memorabila di de astădl, în care 
serbăm și: noi, împreună cu ceilalți compa- 
trioțl aniversarea nașterii Majestății Sale 
Preaînălțatului nostru împărat și Rege 
Francisc Iosif I., căruia, între alte multe 
avem a-i mulțumi și redobândirea vechei 
nostre metropolii,.— eu ajutorul lui D-deu, 
am aședat pietra fundamentală, la zidirea 
primei nostre biserici catedrale, în onorea 
și mărirea lui Dumnedeu și în folosul nos
tru sufletesc și trupesc, aici în centrul ora
șului Sibiiu, în care să mai putem întruni 
la serviciile divine și pe cei vre-o 600 
studențl ortodoxl, de la institutele din 
acest oraș, cari pănă acuma au fost lipsiți 
de acea mângăere, din lipsa de spațiu, în 
vechea capelă.

Deși fondul de care dispunem nu 
ajunge nici pentru terminarea zidirii și cu 
atât mai puțin pentru înfrumsețarea și ad- 
justarea internă și pentru înzestrarea cu 
cele trebuinciose; totuși în eonțelegere cu 
veneratul nostru sinod și eonsistor arehi- 
diecesan, am aflat de bine a întreprinde 
acea zidire ;n firma speranță, că nu va fi 
nimenea dintre ai noștri, care, cunoscând 
sublima misiune a bisericii nostre naționale, 
n’ar dori forte se vadă opul întreprins cât 
mai curend și terminat cu deplin succes 
și care n’ar și sprijini după putință acâstă 
întreprindere măreță, închinată Domnului și 
culturii nostre religiose.

La acesta ne-a mai îmbărbătat și îm
prejurarea, că cercetând noi cum au ridi
cat și alte națiuni și confesiuni asemenea 
biserici și aflând, că mai peste tot aseme
nea întreprinderi s’au început cu puține 
mijloce materiale, dâr cu multă credință 
în Dumnedeu și în omenii cei aleși și bi
necuvântați ai lui, prin colecte benevole, 
ne-am dis> pentru ce să nu îneercăm a face 
și noi asemenea? și așa am urmat și noi 
aceeași cale.

Ne-am impus acâstă grea problemă și 
pentru-ca și printr’un semn vădit al reli- 
giosității să ne manifestăm simțul nostru 
intern cătră sfânta religiune străbună, al 
cărei spirit, prin feluritele valuri, câte au 
trecut peste noi, în cursul secolilor, ne-a 
conservat, precum ne va conserva și în vi 
itor tot ce avem mai scump, legea și 
limba, datinile și tradițiunile străbune și 
sincera nostră iubire de patria străbună, 
ferindu-ne de pericolele cutropitore și apro- 
piindu-ne tot mai mult de limanul mân
tuirii.

Ne-am impus asemenea problemă și 
pentru-ca să nă întărim tot mai mult în 
credința nostră religiosă, îngerul nostru pu- 
zitor și îndeptător, și în aceste timpuri 
grele, prin cari trecem, în acea sfântă cre
dință, de care nu ne pote lipsi nici o pă
rere lumescă, fiind ea o însușire a sufletu
lui neatingibil de puterea omenâscă.

In fine ne-am impus acea problemă 
și pentru-ca prin ridicarea noului nostru 
Sion, se simbolisăm reînvierea maicei nos- 
tre metropolii și ridicarea nostră din sta
rea cea tristă a trecutului, să dovedim, că 
pe lângă nisuință și voință tare, orl-ce per- 
deri se pot redobândi și tot-odată să sigi
lăm și cimentăm și întrunirea nostră într’o 
metropolie și într’o biserică națiouală. Și 
așa întruniți și în cugete și simțiri să ne 
reînoim și întărim nisuințele nostre la 
tot la mai mare desvoltare a puterilor nos- 

că bunul Dumnedeu e vărul meu și mă 
va trata după rangul meu“.

Pe urmă continuă, întorcându-se că
tră mama sa:

— „Majestate, să mi-se aducă cele 
mai frumose haine, mantaua mea de her- 
melin alb și pantofii de mătase! Vreu să 
fiu în rând cu îngerii și să întru în para
dis îmbrăcat ca Dauphin“....

Pentru a treia oră preotul se pleca 
spre micul Dauphin și începu să-i vorbescă 
încet.... Der după puțină vreme, copilul 
regal îl întrerupse din nou cu mânie:

— „Insă atunci11, striga el, cu fața ro
șie de mânie, „nu însemnâză nimic să fi 
Dauphin“ !... Și fără a voi să mai asculte 
ceva, din cele ce-i spunea preotul, micul 
Dauphin se întorse cătră părete și începu 
să plângă amar....

Brașov.
Trad. Stelicin Russu. 

tre sufletescl, pentru a ajunge tot la mai: 
multă perfecțiune, după cuvântul sfintei, 
evangelii: „.fiți desăvârșiți’ precum este și 
Tatăl nostru cel din ceriurlu'; și: prin acesta 
la binele vremelnic și fericirea eternă^ sco
pul suprem al omului.

Când aducem aceste le cunoscința iu
bitului nostru cler și popor, nu putem tăi
nui, că doriuța nostră se va pute-realisa 
numai decă vom contribui cu toții, după 
posibilitate, la realisarea ei, precum fac 
acâsta tote poporele și națiunile mai înain
tate și cu aspirațiunl de viitor tot-mai bun..

Er decă astfel urmeză tote poporele 
mai înaintate, cari mai au și alte terene 
de desvoltare, cu cât mai mult trebue să 
o facem noi', cari trăim în și prin biserică, noi 
cei atât de avisațl la terenul bisericesc, 
pentru desvoltarea nostră' în cultura reli- 
giosă,. cu cât mai mult avem a o face' noi 
cari prin biserică dorim a ajunge pe cele
lalte popore și națiuni, în onore și bună
stare, în. bine și fericire, când bine vedem 
și înțelegem, că asemenea dorințe numai 
prin jertfe se pot ajunge.. Să luăm der și 
noi îndemn și esemple dela acelea, seu mă
car și dela poporul israiltean, care, deși 
împrăsciat, în totă lumea, prin jertfele pen
tru credința sa,. — contra tuturor grelelor 
cercări venite peste el, — se susține de 
secoll, într’o societate' religiosă, ca într’o 
familie.

Deci având în vedere tote- aceste mo
mente, de cea mai mare însemnătate- pen
tru noi și considerând că nu seim când ni-se 
va mai oferi asemenea ocasiune binevenită 
să' ne manifestăm și prin faptă- interesul, 
față de biserică-, ce-1 intonăm atat de mult,, 
din gură: venim a pofti și a ruga pe toți 
p.. t. protopresbiterii, preoții și învățătorii 
noștri, cari trăesc dela biserică, apoi pe p>.. 
t. inteligenți-i noștri, cei mai mulțl crescuți 
cu ajutorul bisericei, și în fine pe toți p.. 
t. poporenii noștri, de orl-ce stare,, cari încă 
au a mulțumi lui Dumnedeu și bisericei 
starea lor, să binevoiescă a sprijini între
prinderea nostră cu oferte benevole, și 
apoi fie-care, în-jjirul său, să mai lumineze' 
și pe alții asupra însemnătăței celei mari,, 
ce o are biserica pentru- noi, și să-i în
demne la asemenea contribuiri benevole,, 
atât din simț de pietate, cât și din recu- 
noscință pentru binefacerile- primite dela 
Dumnedeu și dela biserică, în deplină spe
ranță, că prea bunul Dumnedeu va răsplăti 
tote jertfele făcute, eu darurile sale cele 
bogate.

După-ce astfel se vor lumina și orienta 
toți asupra întemnătăț'i întreprinderii nos
tre, mai aducendu-le înainte și acea coin
cidență minunată, cum prea bunul D-deu, 
chiar ăst. timp, cân am început zidirea Sio- 
nului nostru, ne-a mai binecuvântat și cu 
un an dintre cei mai bine roditori: fie-care 
p. t. protopresbiter, preot, învățător și in
teligent, să premergă și altora cu bun 
esemplu, subscriind mai întaiu dânșii ofer- 
tul, cu care voiesc a contribui, apoi îndem
nând și pe alții la asemenea contribuiri.

Peste acestea mai poftim pe preoții 
din comunele nostre mai cu stare, să întru- 
nescă comitetele și sinodele parochiale la 
ședințe și să le recomande a vota și din 
prisosul averii bisericescl, ce se va pute.

De asemenea mai poftim și rugăm pe 
preoții și învățătorii noștri, ca cunoscând 
dânșii mai de aprdpe pe credincioșii noș
tri cei cu stare mai binecuvântată de D-deu, 
să umble pe la casele lor, pentru a aduna 
oferte benevole. Ofertele pot fi nu numai 
în bani ci, și în naturale, și se pot da ori 
îndată, ori după aceea, in tot cașul însă tote 
au a se înscrie într’o colă de colectă, ce o va 
face preotul, er unde sunt, mai mulțl preoți 
fie-care pentru parochia sa. Ofertele mai 
însemnate se pot plăti și în restimp de 
trei ani, pănă când sperăm să se termine 
zidirea; naturalele au a se preface în bani 
prin preoții și epitropii bisericilor. Pentru 
mai bună controlă, tote contribuirile se vor 
publica în jurnalul nostru archidiesan, ară- 
tându-se cu numele comunele și personele, 
dimpreună cu sumele ce au contribuit.

Banii colectați să se înainteze dea- 
dreptul cassei archidiecesane ori prin în
suși dăruitorul, ori prin preotul carele a 
adunat, de unde se va cuita primirea.

Pentru și mai bună orientare a tutu
ror alor noștri, dispunem ca preoții să pu
blice în biserică aoesta oarte pastorală, după 
împrejurările locale, într’o Duminecă său 
sărbătore, când biserica va fi mai bine cer
cetată de popor, er colecta să se începă 
numai după publicare, în tot cașul în cur
sul lunei lui Septemvrie a. c., continuân- 
du-se, așa ca să se potă închide pănă la 
Noemvrie a. c. Numele dăruitorilor și bine
făcătorilor mai însemnați, la acâsta între
prindere mare și folositore, se vor eternisa, 
în dipticul său pomelnicul bisericei, și vor 
fi considerați pururea de ctitori binefăcă
tori ai catedralei nostre, și peste acâsta 
numele acelora în tot anul se vor ceti în 
catedrală, și pentru tote timpurile se voi
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cuprinde în sfintele rugăciuni ale Sionului 
nostru.

Dorind forte ca și eu să mă număr 
între aoeî donatori, și tot-odată să premerg 
și cu bun-esemplu la acâstă .colectă: cu mân
gâierea -subscriu și -ofer și din parte-mi, de 
astă-dată, modesta sumă de 5000 corone, 
rugând pe Dumnedeu să o primescă ca și 
banul văduvei din sfânta evangelic.

După cari implorând și la acesta în
treprindere salutară ajutorul și binecuvân
tarea lui Dumnedeu, sprijinitorul tuturor ce
lor bune și folosităre, cu binecuvântare ar- 
chiereseă am rămas:

Sibiiu, în 5/18 August 1902.
Al vostru al tuturor -de tot binele voitor:

loan Mețianu, m. p., 
Arohiepiscop și Metropolit.

Primirea regelui Italiei la Berlin.
Berlinul, capitala Germaniei, a primit 

alaltăerl în mod strălucit pe regele Victor 
Emanuel al Italiei.

Orașul era bogat împodobit. Pe stra
dele pe unde trebuia să trecă cortegiul era 
o mulțime enormă. Opt mii de membrii ai 
diferitelor societăți erau înșirați d’o parte 
și de alta a stradelor, cu stâgurl și emble
me. Pe Siegesallee erau înșirați 12.500 de 
veterani. Tribunele erau pline de domne în 
toalete bogate.

Colonia italiană din Germania și cea 
din Copenhaga, avâud stegurl, domnișorele 
de onore îmbrăcate în alb, diariștii și mem
brii municipalității, au luat loc la porta 
Brandenburg. Timpul era forte frumos.

Trăsura â la Daumont. cu patru cai, 
a înaintat în mijlocul însuflețitelor urale 
ale mulțimei. Din balcone și dela ferestri, 
cari erau pline de lume, se fâlfăiau batiste. 
Regele Victor Emanuel îmbrăcat în uni
formă de husar german, ședea la drept-a. 
Când se opri trăsura, primarul Kiirschner 
a ținut un discurs, în care a făcut japologia 
triplei alianțe. El a <jis, că întregul popor 
german e fericit de acestă visită și că 
aliații voesc pacea.

„Să dea Dumne4eu, ca să se realiseze 
speranțele și dorințele, cari se legă de 
acestă visită", a încheiat primarul.

Regele Victor Emanuel a mulțumit din 
cap și a dis în franțuzesce: „îmi pare rău 
că nu cunosc în destul limba germană, pen
tru ca să vă răspund în limba d-vostră. 
Mulțumesc pentru splendida primire ce-mi 
faceți".

Împăratul Wilhelm însciințâ pe regele 
Victor Emanuel, că se apropiau 40 de dom- 
nișore. Densele s’au înclinat și d-șora Weiser 
a oferit regelui un buchet de rose galbene.

Regele a salutat milităresce pe tot 
parcursul la ovațiunile ce i-se făceau. Ita
lienii strigau, evviva!

La 10 ore regele și împăratul au in
trat în castel.

*
Toasturile schimbate alaltăseră la Ber

lin între împăratul IFi/AeZm al Germaniei 
și regele Victor Emanuel al Italiei, au pro
dus în Roma cea mai bună impresiune, de 
ore-ce ele au confirmat pe deplin, că tripla 
alianță are o atitudine pacifică, piarelă ita
liene se arată satisfăcute de marea distinc- 
țiune acordată de împăratul Wilhelm pri
mului ministru italian Zanardelli, căruia i-a 
oferit cea mai înaltă decorațiune a Germa
niei, adecă aceea a „Vulturului negru*.

Etă toastele:
împăratul Wilhelm, ridicând paharul 

pentru regele Italiei, a cjis:
„Iți die bine ai venit, nu din etichetă, 

ci din totă inima. Bine-venit să fie fiul ca
valerescului Umberto, fără pată și fără frică, 
credinciosul aliat de care o să-mi aminteșc 
cât voii! trăi; bine venit să fie regele splen
didei Italii, pământul visurilor nostre, ins- 
piratorea poeților și artiștilor noștri; bine 
venit să fie credinciosul aliat după reînoi- 
rea pactului, care ne legă dimpreună cu 
nobilul nostru aliat Francisc Iosif, pact re- 
înoit în totă forța lui, care ațâția ani a dat 
Europei pacea și care cu ajutorul lui D-cleu
i-o  va asigura pentru timp îndelungat.

„In acesta salutare de bucurie, în- 
trega patrie germană strigă: trăescă regele 
Italiei! Ura! ura! ura!!"

Regele Victor Emanuel a răspuns cu 
următbrele -cuvinte:

„Sentimentele de adevărată afecțiune 
esprimate de Majestatea Vostră pentru țera 
mea, pentru casa mea și pentru persăna 
mea, sunt o garanție prețiosă de amiciție, 
pe care și eu o dau din totă inima.

„îmi amintesc cu emoțiune de adânca 
afecțiune frățâscă a tatălui vostru pentru 
al meu, de afectuosa intimitate a bunicilor 
noștri.

„Cu simbolul acestor amintiri, popo
rale nostre vor continua a face progrese 
pe calea civilisațiunei, progrese deja spriji
nite de vechea alianță, pe care toți o recu
nosc ca o eră de pace.

„Cu acestă dorință, beu în sănătatea 
împăratului și a familiei sale și pentru pros
peritatea puternicei Germanii, de la care 
radiază o așa mare splendore de muncă și 
sc-iință.

„Trăiâscă împăratul!".
*

Visita solemnă a regelui Italiei s’a ter
minat prin binecuvântarea drapelelor la ar
senal, aupă care Majestățile Lor s’au dus 
la palat.

împăratul a comunicat regelui Italiei, 
că a conferit, cu ocasia reînoirei triplei 
alianțe, d-lui Zanardelli, presidentul consi
liului de miniștri italian, ordinul „Vulturul 
negru". D-l Prinetti a primit ordinul meri
tului „Cordna Prusiei". Regele Victor Ema
nuel a remis personal d-lui de Bulow, or
dinul „Annonciatei".

Instalarea de protopop în Clușiu.
Clușiu, 28 Aug. n. a., c.

O viuă bucuriă a produs în t6te pă
turile societății românesce simțitore din 
Clușiu și jur, alegerea d-lui Dr. Elie Dă
ianu de protopop al tractului gr. cat. al 
Clușiului. Atât inteligența, cât și poporul 
șî-a dat tdtă silința, ca să-i facă o vred
nică primire.

In 27 1. c. dimineța a plecat o de- 
putațiune, sub conducerea d-lui 1. Beres 
la Blașiu, spre a saluta în numele trac
tului pe noul protopop și a mulțumi Es- 
celenței Sale Metropolitului pentru potri
vita alegere. Acestă deputațiune a predat 
noului protopop un brâu roșu, ca semn de 
stimă și venerațiune din partea fiitorilor 
săi parochieni, rostind d-l I. Bereș, condu
cătorul deputațiunei, cu acestă ocasiune 
o vorbire, la care a răspuns d-l Dr. Dă- 
ianu adânc emoționat.

La (5ra 1 p. m. au plecat cătră Clu- 
șiă împreună cu deputațiunea venită din 
Clușiu pentru întîmpinare și cu mai mulțî 
prietini din Blașiu, anume: comisarul Me
tropolitului Reverendissimul domn cano
nic Gavrilă Pop, A. C. Domșa, profesorul 
de cant Nicolae Ionaș, tatăl noului proto
pop octogenarul loan Dăianu, preotul To- 
toianu și alții.

La gară din Apahida, îl aștepta inte
ligența din Clușiu și poporul, care a mers 
anume într’un convoiu lung de trăsuri pen
tru întâmpinarea iubitului lor paroch și pro
topop. Punct la 5 6re sosesce trenul de cătră 
Blașiu, fiind întâmpinat din partea celor 
din gară cu un întreit „se trăiâscă". 
Oprindu-se trenul, se cobdră mult doritul 
nou protopop Dr. E. Dăianu, împreună cu 
comisarul consistorial și ceilalți, oprindu-se 
înaintea mulțimei, ce i-a ieșit înainte spre 
întâmpinare. D-l Stefan Roșianu adresân- 
du-se mai întâiu cătră comisarul consis
torial, după aceea cătră noul protopop, ros- 
tesce un discurs de salutare, din care es- 
tragem următdrele:

Prea onorate d-le protopop! In nu
mele și în representanța preoțimei și în- 
vățătorimei și a credincioșilor gr. cat. în 
număr de peste 28,000, am venit cu plă
cere la marginea din spre răsărit a pro
topopiatului, de unde lumină de vieță dă- 
dătore așteptăm, pentru-ca să plec înaintea 
ta stegul pe care scrisă este dragostea 
și stima ce îțî păstrăm. Bucuria și mân
dria ne-a adunat pe toți aici; bucuria, căci 
ni-se dă ocasie deja acum să ne manifes
tăm sentimentele nefățărite de dragoste 
și mândrie, căci caracterul teu moral, ca
racterul tău adevărat preoțesc, pregătirile 
tale frumose, trecutul tău scurt, der bo

gat în fapte bune și cu deosebire senti
mentele tale față de sdrtea poporului și a 
bisericei, ne dau garanție deplină, că vei fi 
un povățuitor înțelept, un conducător ne
înfricat și un bun părinte. Noi credem, că 
calea ta și în viitor va fi calea muncei 
cinstite, că învățăturile, ce le vei propovădui 
adevărate vor fi, și direcțiunea ce vei lua, 
va fi corectă.

Credem, că vei susține pururea sus 
și tare stindardul moralității, pe care |nu-l 
vei preda din nici o considerațiune. Pă
șesc! iubite prietine pe un teren fdrte spi
nos, der pe terenul acela, pe care mai 
mult bine poți face nemului tău și unde 
mai multe merite poți să-ți împletesc! în 
curând, cari pentru tine vor fi mângăere, 
er pentru noi pilde pe carierile ndstre, 
îndreptare în acțiunile năstre și încurajare 
în realisarea dorințelor și nisuințelor ndstre.

După acestă frumdsă vorbire, pășesce 
înainte inteligentul învățător d-l Ioachim 
Pop și în numele învățătorimei gr. cat. a 
tractului Clușiului salută pe domnul pro
topop.

D-l Dr. Dăianu a rostit la Apahida 
urrnătdrea cuvântare:

Vedând acesta strălucită manifestație 
de dragoste și alipire și dându-mi semă 
de ilusiile strălucite ce văd, că Vi-le fa
ceți de venirea mea aici, ar trebui să mă 
retrag chiar de la marginea acestui tract 
dinaintea grelei sarcini, ce mă aștâptă.

O die acesta nu ca o t'rasă, căci nu 
sunt omul fraselor, ci din o adâncă con
vingere, tocmai pentru-că ’mi dau bine 
semă de greutățile, ce mă așteptă, cât 
și de slăbiciunile inherente dmenilor; o 
c 3 pentru-că am înaintea ochilor pe ma
rii lucefări ai bisericei orientale loan 
Gură-de-Aur și Sf. Vasile-cel-mare, cari 
deși inzestrați cu talente superidre și 
investiți cu tăte sciințele timpului lor, to- 
tu-și când au fost să fie investiți cu dem
nități bisericesc!, au fugit în pustie, nesim- 
țindu-se vrednici de a primi onoruri mai 
pre sus de-a îngerilor. Ou atât mai vîrtos 
ar trebui noi, simplii muritori și dmeni de 
rând, ca să ne retragem dinaintea ăstor 
fel de grele demnități. Și decă totu-și pri
mesc demnitatea de paroch al Clușiului, 
pe care m’am hotărît să o primesc și în
deplinesc, o fac întâiu pentru-că la acesta 
m’a trimes Inalt-Prea-Sfințitul și iubitul 
nostru Metropolit Dr. Victor Mihalyi (Vii 
ovațiuni la adresa Metropolitului), întărin- 
du-mă întru onorea ei.

Și mă încred în fine în concursul 
frățesc al preoțimei acestui tract, dintre 

. cari văd vrednici representanțî distinși cu 
onoruri ale hărniciei preoțescl, și în aju
torul ce sper, că mi-1 vor da și corpul în- 
vățătoresc, care s’a grăbit să mă salute 
aici la marginea tractului, cât și lamura 
intelegenții române din Clușifl, care cons- 
cie de posiția dâmnă a acestui centru, sunt 
sigur, că doresce să conlucre cu o nouă 
însuflețire la desvoltarea și înflorirea bise
ricei și a șcdlei ndstre.

Mai fu salutat d-l protopop din 
partea d-șdrei Leontina Moga, care la 
sfîrșitul vorbirei îi preda noului proto
pop un frumos buchet de flori adunate de 
pe câmpiile tractului, la ce d-l Dr. Elie 
Dăianu răspunde emoționat pănă la lacrimi.

De aici plecară cu toții într’un con
voiu lung de trăsuri cătră Clușiu, în frunte 
c’un echipagiu frumos împodobit, tras de 
patru cai.

La marginea Clușiului noul proto
pop e întâmpinat de-o mare mulțime de 
intelegință și popor, în numele cărora d-l 
G. Cante, mare proprietar în Clușiu, îl sa
lută cu următdrele cuvinte:

Prea Onorate d-le protopop!
La marginea acestei vechi cetăți, de 

unde atât vifor a pornit, îți <jic într’o di 
de senină pace, în numele poporului cre
dincios: „Bine ai venit părinte!"

Bine-ai sosit aici, unde te întîmpină 
o mamă văduvită: „Nația românescă și 
Orfanele ei odrasle: Limba și Legea, 
abia strecurate prin vremuri 1"

Bine ai ajuns părinte, aici unde te 
așteptă o șcdlă părăsită, ca să o redes- 
chicji, să potă străbate lumina veacului, 
o biserică ruinată, ca să o ridici, să între 
în ea „împăratul Mărirei!“

Dumnedeu veghiătoriul peste sorțile 
poporelor, voie și putere să-ți dea și pașii 
să-țî fie urmați de isbândă!

Să trăițl într’u mulți ani!
La acesta vorbire d-l Dr. Dăianu răs

punde mulțumind pentru sentimentele de 
alipire.

De aici urcându-se cu toții erăși în 
trăsuri, plecară la biserica, ce era frumos

împodobită cu verdeță, în curtea bisericei 
fii întîmpinat d-l Dr. E. Dăianu de cătră 
curatoratul bisericei, în numele căruia d-l 
jude Leontin Pop îl salută pe noul pro? 
topop în scurte, der cuprindătore cuvinte, 
la cari d-l Dr. E. Dăianu inulțumesce 
într’un discurs avântat.

** *
Joi în i iua Sfintei Marii s’a celebrat 

instalarea nou alesului protopop.
Biserica era frumos împodobită atât 

pe dinăuntru, cât și pe din afară. Inteli
gență și popor grăbeau cu toții la bise
rică, ca să vadă pe cel dorit. Au fost 
de față afară de Clușieni și o mulțime de 
preoți și protopopi din jur și alți onora- 
țiori, cât și vre-o câți-va din depărtări mai 
mari, între cari am putut observa pe d-l 
George Pop de Băsesci, pe frații Fran
cisc și Alesandru Hossu din Deva, și alții.

O delegație condusă de d-l adv. Dr. 
Aurel Isacu învită pe d-l canonic și co
misar consistorial Gavrilă Pop la actul insta
lării. La 9 ore se începe serviciul divin 
sub conducerea acestuia din urmă asistat 
de noul protopop Dr. Elie Dăianu, de 
fostul administrator protopopesc Stefan 
Roșianu, părintele Augustin Giurgiu și dia
conul Vasile Moldovan. Răspunsurile li
turgice le-a esecutat, sub conducerea d-lui 
Ionașiu profesor de cântări în Blașiu, un 
cor compus din mai mulți preoți și învă
țători din jur.

După cetirea Sf. Evanghelii d-l ca
nonic G. Pop ține cuvântarea de intro
ducere. Cu toții îl ascultau cu drag pe 
acela, care numai cu vre-o dece ani îna
inte s’a depărtat din mijlocul Clușienilor 
a căror iubit și înțelept păstor 3 fost el 
un șir îndelungat de ani. într’o frumdsă 
vorbire, în decursul căreia îi predă noului 
protopop cheile bisericei, Evanghelia și 
celelalte cărți bisericesc! cu insigniile pu
terii preoțesc!, învită pe preotul Aug. 
Giurgiu să dea cetire actului de numire 
archiepiscopesc și a actului prin care e numit 
D-sa comisar întroducător din partea Exel. 
Sale Metropolitului..

După sfîrșirea vorbirei de Introducere 
noul protopop se urcă în amvon și emo
ționat pănă la lacrimi, vătjând cu câtă 
iubire este întâmpinat din tăte părțile, ține 
o prea frumosă cuvântare, pe care o în- 
cheiă cu o pătrundătore rugăciune.

După serviciul divin d-l Dr. Dăianu 
mergând, la locuința sa provisorie la ho
telul New-York, a primit aici deputațiunile, 
cari s’au dus să-l bineventeze ca nou 
protopop instalat al Clușiului.

Deputațiunile s’au presentat în ur- 
mătdrea ordine: deputațiunea preoților gr. 
cat. ai tractului, condusă de admin, protop. 
Ștefan Roșianu; a curatoratului bisericei 
gr. cat. din loc, condusă de cătră d-l jude 
în pens. Leontin Pop; a bisericei surori 
gr. orientale din loc condusă de protopres- 
biterul Iuliu Roșescu; a institutului „Eco
nomul", condusă de d-l președinte al insti- ’ 
tutului Dr. Aurel Isacu; a învățătorilor gr. 
cat. ai tractului, condusă de învățătorul I. 
Murășan ; a meseriașilor români, condusă de 
președintele soc. Vas. Podobă; a repre- 
sentanților pressei, condusă de adv. Fr. 
Hossu-Longin; a tinerimei universitare, 
condusă de când, de adv. loan Giurgiu, după 
care au urmat apoi amicii și cunoscuții 
sărbătoritului.

După bineventarea acâsta a urmat 
un banchet festiv în onorea noului proto
pop, la care au luat parte, afară de comi- 
sariul consistorial, cam vre-o 60 persone 
dintre cari mi-am remarcat pe următorii: 
D-l protopr. Iuliu Roșescu, George Pop 
de Băsesci, frații Alesandru și Francisc 
Hossu-Longin din Deva, Dr. Aurel Isacu, 
Dr. Amos Frâncu, Dr. Cassiu Maniu, Va- 
silie Podobă direct. „Economului", colo
nelul în pens. Vele, protopopul din Feiurd 
Augustin Cosma, admin, protop. Șt. Ro
șianu, marele proprietar din Clușiu Havasi, 
Ioan Beres, protopopul Cojocnei, o mul
țime de preoți și învățători din tract și 
un frumos număr de studenți univer
sitari.

Toaste s’au ținut mai multe, între 
cari d-l Ștef. Roșian pentru Escel. Sa Me- 
tropolitul Dr. Victor Mihalyi, Dr. Aurel 
Isacu pentru Dr. Dăianu, prof. Florantin 
Popp pentru protopresbiterul gr. or. Iuliu 
Roșescu, Iuliu Roșescu pentru Dr. Dăianu 
și buna înțelegere între bisericile surori, 
protop. Augustin Cosma pentru canonicul 
Gavrilă Pop, Dr. Frâncu pentru țăranul 
român și în deosebi pentru octogenarul 
țăran Iosif Dăianu, tatăl nou alesului pro
topop ; au mai toastat d-nii George Pop 
de Băsesci pentru Dr. Dăianu, care i-a 
mulțumit, Ioan Beres pentru filantropul 
mare proprietar din Clușiu S. Havasi, ș. a.

După aceea s’a dat cetire număroselor 
telegrame de felicitare sosite din diferite 
orașe și ținuturi.
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Cu acesta Rvdss. D-n canonic într’o în
suflețire generală ridică masa la 5 6re 
p. m., care a încheiat șirul frumoselor 
serbări.

L. R.SOIRILE DILE1.
17 (30) August.

Monumentul lui I. C. Brătianu. 
„Figaro" scrie următorele: Arta francesă 
vine se reporteze un nou succes în țera 
Carmen Sylvei. In adevăr sculptorului 
Ernest Dubois, autorul monumentului lui 
Bossuet destinat catedralei din Meaux, 
România i-a comandat statua lui Brătianu, 
marele patriot. Artistul ne arătă ieri 
opera sa terminată; un grup compus din 
Brătianu, din patria română, ridicând dra
pelul seu, ale cărui cute fâlfăe cu mân
drie în vent și din un soldat salutând 
tînera Românie. Acest grup ocupă partea 
superidră a monumentului, care are aprope 
înălțimea aceluia a lui Gambetta din piața 
Caroussel, și a cărui întregime se comple- 
teză din 8 alte figuri împrejurul piedesta
lului și ale celor patru colțuri ale funda
mentului și din bas reliefuri povestind, 
prin scene magistral redate, venirea Re
gelui Carol în 1866 și primirea entusiastă 
a poporului seu la intrarea în Bucuresci.

Din Helcluu ni-se scrie cu data de 
11 August v.: Adi e săptămână s’a îm- 
provisat în comuna Hălchiil o producțiune 
în școla românescă de acolo, din partea 
a trei tineri, cari au visitat pentru o di 
pe părintele nostru T. Roșea. D-I V. Bra- 
nisce a ținut o instructivă conferență des
pre însemnătatea bibliotecilor la sate, în 
care pe lângă subiectul strict dis a mai 
atins și alte cestiuni sociale românescl de 
mare importanță. D-l Z. Bârsan a decla
mat poporului poesia „Peneș Curcanul'1 de 
V. Alexandri, îmbrăcat în costum de cur
can. A mai declamat apoi „Soldatul lui 
Țepeș" de Aricescu. Tînărul Sofr. Roșea, 
fratele părintelui, cu frumosa-i voce de 
tenor a cântat mai multe doine. Afară de 
aceștia au mai cântat și declamat feciori 
și fete din localitate. Toți au fost răsplă
tiți cu aplause prelungite din partea Ro
mânilor Hălchieni, cari însuflețiți s’au gră
bit cu mic cu mare să le asculte graiul 
celor cari vreu să le vorbescă. Nu trebue 
să uit primirea românâscă, ce li-s’au făcut. 
Dela gara Bod au fost aduși într’o tră
sură cu patru cai și însoțiți de șese că
lărași îmbrăcați în costume.naționale.

O alegere de învățătdre, și încă 
ceva. In diua de 24 August a fost alege
rea de învățătdre în comuna Oizeriu (Să- 
lagiu), și s’a ales din trei candidate d-șora 
Maria Orianu. După actul alegerii nume- 
rdsa inteligență s’a presentat în casa pă
rinților domnișdrei, spre a-și esprima feli
citările. Aici s’a servit un prând, la care 
s’au pronunțat mai multe toaste. Era de 
față și d-l vicar al Sălagiului, Alimpiu 
Barbolovici. — Pănă aci to.te-s bune. Dăr 
s’o fi întâmplat se fi fost p’acolo și vr’un 
individ, care are mâncărimea scrisului la 
jurnale și s’a apucat să scrie o corespon
dență la „Ellenzek" din Olușiîî. Și după 
ce a descris alegerea și ospățul, adaogă :

„Atât conversația, cât și toastele s’au ținut 
în limba maghiară".

Nouă nu ne vine a crede, că la un 
prând dat din incidentul alegerei unei Ro
mânce la postul de învățătdre, în casele 
unui Român și fiind de față vicarul Să
lagiului, cunoscut de sentimentele sale 
bune românesci, să se fi disprețuit atât 
de mult armoniosa nostră limbă, în cât 
să fi conversat și toastat unguresce.

Contele Tisza Laszlo, fratele fos
tului ministru-președinte Tisza Kalman, a 
murit alaltăerl în Gmunden. Era sprijini
tor credincios al politicei fratelui său, în 
dietă însă n’a jucat vr’un rol mai însem
nat, a lucrat pe teren bisericesc și a fost 
și președinte al societății honvedilor. Era 
socrul fostului fișpan al comitatului Târ- 
navei-micî, Sândor Jânos comisar guver- 
nial săcuesc.

Sf«âșiat de un urs. Generalul Var- 
tiadi șî-a aranjat o grădină de animale la 

o moșie a sa din județul Vlașca. înainte 
de asta cu o săptămână a scăpat un urs 
din acestă grădină și cutreerând câmpii 
și pădurile, ajunse în hotarul comunei 
Ciolanu, unde a rănit pe un băiat, care 
păzea caii. Acesta a putut să scape nu
mai grație ajutorului unor câni puternici, 
pe cari îi avea cu sine. Ursul a dispărut 
în pădure, Dumineca trecută a eșit din 
nou la ivelă și s’a aruncat urlând asupra 
țăranului Voicu Ducuțu. Intre om și urs 
s’a născut o luptă crâncenă piept la piept. 
Din nenorocire ursul a eșit biruitor, sfă- 
șiind cu desăvîrșire pe Voicu, așa că n’a 
rămas din el, de cât o grămadă de carne, 
pe care au cules’o a doua di din tote gro
pile, ca să-i facă înmormântarea.

învățător înecat. Din S.-Miclăușul 
mare se scrie, că învățătorul loan Toldi 
s’a înecat dilele acestea în Mureș. învă
țătorul, care nu era de cât de 24 ani, se 
scălda și din nebăgare de semă a fost 
luat de vârtej. Nisce morari, cari erau ân 
apropiere, au sărit în ajutorul lui, atunci 
însă era prea târdiu, căci învățătorul dis
păruse.

Congresul apicultorilor. Astădi în 
30 August se deschide în Timișora con
gresul apicultorilor (stopărilor) germani, 
austriac! și unguri. La acest congres va 
participa și ministrul de agricultură Igna- 
tie Daranyi. Congresul va dura pănă la 5 
Septemvrie și va fi împreunat și cu o es- 
posiție de miere și alte lucruri de ale 
apiculturei.

A vrut se fure un copil. O țigancă 
corturărâsă trecea alaltaeri pe strădile 
Oraviței. înaintea unei case stetea un bă
iețel, fiiul inginerului Marcsekenyi. Fata 
în îngrijirea căreia fusese dat băiatul, 
plecase pentru un moment și lăsase bă
iatul singur. Țiganca l’a luat în brațe, l’a 
înfășurat în nisce sdrențe și-l ducea să-l 
pună în căruță. Din norocire tocmai atunci 
se întorse fata și vădând, că băiatul a 
dispărut, s’a luat după țigancă și i-a luat 
copilul. Omenii, cari se adunaseră, erau 
cât pe aci, să o sfâșie pe țigancă.

Serbare de copii. Mâne. Duminecă, 
la casa de tir serbare de copii.

Clopotele din Botiz-Oșvarău. Un 
turist din părțile sătmărene ne scrie, că a 
fost dilele acestea în comuna Botiz-Oșva- 
rău și a asistat în frumdsa biserică de 
acolo la sfânta liturghie, remânând forte 
încântat de pietatea credincioșilor și de 
cântările armoniose, ce le-a audit. Eșind 
din biserică a vădut cum s’au apropiat 
nisce parochienl de venerabilul lor preot, 
întrebându-1: „D-le Părinte! Audim, că 
vreți să ne vindețî și clopotul cel mare. 
Asta se nu o faceți. Gă de multe rele 
ne-a scăpat pe noi acel clopot, alungân- 
du-ne grindina și potopul de pe hotar".— 
Părintele le-a esplicat omenilor, că nu 
clopotele, ci grația divină £ne scapă de 
tote relele și că de multe ori s’a întâm
plat, că omenii cari au tras clopotul pe 
vreme de furtună, tocmai prin acestă miș
care făcând curent, au atras trăsnetul și 
au rămas morți pe loc.

Este de mirat, cât de cu greu ' pă^ 
trunde adevărul în popor și cât de mult 
ține poporul la credințele sale deșerte!

Petrecerea Brașovechenilor. Atra
gem din nou atențiunea publicului nostru 
românesc din localitate asupra petrecerei 
cu cântări, declamațiunl și teatru, ce se 
va da mâne seră, Duminecă, din partea 
membrilor corului bisericei gr. or. 'din 
Brașovul-vechiu, în grădina hotelului „Po
mul verde". începutul la 7’/2 ore sera. 
Intrarea de personă 1 cor., de familie (ă 
3 persdne) 1 fl. 20 cr.

Concertul domnișdrei Honigber- 
ger. Atragem din nou atențiunea asupra 
concertului anunțat deja al domnișdrei Ho- 
nigberger, pentru care se manifestă un 
viu interes în cercurile amatorilor de mu- 
sică. Nici nu e de mirat, că Brașovenii se 
intereseză, de ore-ce concertanta] este ori
ginară de aici, și afară de acesta renumele 
ce și l’a câștigat, precum și programul bine 
ales garanteză de un succes desăvîr- 

șit. Biletele s’au vîndut deja în mare parte 
la domnii Simai și Orendi, așa că cei in
teresați trebue să se grăbescă.

Musica comunală va cânta săptă
mâna viitore, precum urmeză: Duminecă 
la orele 11 a. m. pe promenada de jos, 
Luni la orele 6 p. m. pe promenada de 
jos, Joi la orele 6 p. m. pe promenada 
de jos, Vineri la drele 6 p. m. în parcul 
Rudolf.

Villa Kei'tsch. Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov, asupra vilei Kertsch, situată lângă 
palatul de justiție, unde se află odăi aran- 
giate cu tot comfortul, ăr în parterre res
taurant cu grădină.

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

Pentru onoratele dame. E de-ajuns 
o comandă de probă pentru a-se convinge, 
că veritabilul lapte de castraveți englesesc 
face să dispară pistruile de pe obraz, petele 
deMaiu și tot felul de necurățenii ale feței 
și învioreză pielea. La esposițiile din Pa
ris și Viena a fost premiat cu medalia 
de aur. Prețul 1 sticlă 2 Corone, săpun 
de castraveți 1 coronă, pudră 1 coronă 20 
bani. Calitate veritabilă englezescă, se ca
pătă la farmacistul G. Balassa din Timi- 
șora. unde sunt a-se adresa comandele. Se 
găsesce în tote farmaciile.

Sf. Maria la Sinaia.
— 29 August

Pentru diua de sf. Maria au sosit la 
Sinaia peste 1000 de persdne. De aseme
nea un număr considerabil de țărani de 
prin împrejurimi. De dimineță.încă Lumo- 
sul oraș avea un aspect sărbătoresc. La 
mănăstire, după oficiarea serviciului divin, 
s’a făcut obicinuitul hram al acelei mă
năstiri.

Au asitat AA. LL. RR. Principele 
Ferdinand și Principesa Maria, micul Prinț 
Carol, D-na Mavrogheni, Miss Folliot și 
d-l, colonel Antonescu. Biserica era forte 
frumos împodobită.

Un alt serviciu religios s’a oficiat în 
paraclisul din curtea mănăstirii, reservat 
pentru popor. Ceremonia s’a terminat la 
drele 10 și jumătate, când AA. LL. RR. 
Principii moștenitori au plecat la palat. 
Starețul i-a condus până la eșirea din cur
tea mănăstirei. După serviciu starețul cu 
călugării au împărțit pâne, vin și brânză 
la 300 de săraci, după cum se obicînuesce 
în fie-care an.

După prând la drele 3 în sala Casino 
s’a dat o producțiune în scopul zidirei 
unei școle higienice în Sinaia-sat, școlă 
condusă de present de d-na învățătdre M. 
Stănescu. Programul acestei production! 
a fost cât să pdte de variat și de bine 
esecutat. A cântat corul diferite bucăți 
naționale, s’au declamat mai multe poesii 
și dialoguri și la sfîrșit s’a jucat piesa tea
trală „Jean Marie" de Riehep.

Două fetițe de șcdlă în costume co- 
respundătdre rolurilor, au declamat in mod 

. dialogat piesa „Sergentul" de V. Alexandri. 
’Ți era mai mare dragul să le vedi. Sergen
tul obosit, șchiop, cu hainele rupte, se 
opresce să se odihnescă. Aude sunând 

.tropotele și vede venind spre el o cetă 
de oste împărătescă în frunte cu colonelul. 
Dialogul dintre ei a fost nespus de răușit 
și când colonelul îl întrebă pe sergentul, 
de ce a fost decorat și acesta îi răspunde:
Sein eu? Ci-că drept plată,
Că »m luat eu stdgul redutei și pe dată
Cu el străpuns de glonțe ne-am prăbușit în șanț, 

tote inimile au tresărit de mândrie națio
nală, vădând mândria și energia, cu care 
fetița-sergent a sciut să predea aceste 
versuri.

La sfîrșit băeții și fetițele de școlă 
au jucat jocuri naționale, îmbrăcați cu toții 
în costume românesci. Era un tablou demn 
de vădut.

Piesa „Jeau-Marie" a fost jucată de 
cunoscători în ale teatrului. A dat bine
voitorul concurs d-șora Voiculescu, elevă 

la Conservatorul din Bucuresci, er pentru 
rolul principal a fost chemat de cătră pri
măria orașului Sinaia tinărul artist Z. Bâr
san, care a fost răsplătit din partea publi
cului cu ovațiunl sincere și dăruit de comună 
cu un splendid buchet de flori.

Producțiunea.'s’a terminat,la 5 și ceva, 
lăsând o frumdsă impresie celor cari au 
fost de față.

Corespondent.

Avis
pentru adunarea gen. a „Asociațiuniî" ce se va ține 

în Oravlța la 14 T5 Septembre a. c. st. ir.

Comitetul aranjator pe lângă progra
mul oficios a mai proiectat următorele:

1) Sâmbătă în 13 Septemvre sera la
8 dre convenire în grădina hotelului „Co
rona".

2) Duminecă în 14 Septemvre: a) la
9 ore dim. serviciu divin în biserica gr. or. 
din Oravița-montană. b) la ora U/2 ban
chet în grădina hotelului „Corona", c) la 
ora 4. d. m. petrecere poporală în curtea 
bisericii, d) Sera joc în sala hotelului „Co
rona".

3) Luni în 15 Septemvre: Sera musică 
în grădina de tir.

4) Escursiuni la AninaJȘtaer, Marila, 
Vale-Ciclova, Oălugăra, eventual isvorul 
Coronini și Ochiu Beiului.

Cuartire se vor reserva numai acolor 
dspeți, cari mult până în 5 Septemvre vor 
anunța la adresa institutului „Oraviciana" 
participarea lor la adunare și ora sosirii.

Bilete pentru banchet ă. 5 cor. se 
vor da numai acelor persdne, cari se vor 
anunța până la terminul fixat mai sus.

Cei-ce voesc a participa la escursiu- 
nea cu trenul ce plecă la ora 5.14 dim. 
spre Lișava-Crașova-Anina, au să se 
anunțe la locul amintit mai sus până în 
14 Sept.

Comitetul aranjator.ULTIME SGIRL
Tușnad, 30 August. In ședința 

de erl a congresului secuesc, secția 
pentru emigrări, Barabas Endre a 
îndreptat un violent atac contra Ro
mâniei. Vorbind despre starea Un
gurilor (Secui, Ciangăi) cari trăesc 
în România, a d>9, că ei sunt ro- 
mânisați în mod brusc. Guvernul 
român a interzis cărțile din Unga
ria în școlele maghiare. Cei 100,000 
romano-catolici maghiari n’au bise
rici, nici școle în România, refor- 
mații au școle primare, der de la 
1894 încoce pe bani maghiari se 
predă românesce în școlele acestea 
limba română, istoria, geografia. 
Miseriile acestea le atribue Barabas 
slăbiciune!representanței diplomatice 
care nu aperă interesele maghiare. 
Pretinde într’o moțiune, ca oficiul 
de esterne din Viena se aplice func
ționari maghiari acolo unde trăesc 
Maghiari în număr mai mare, și să 
facă a-se respecta independența de 
stat. Moțiunea a fost primită.

Berlin, 30 August. Contele Bu- 
lozv și ministrul italian de esterne 
Prinetti a avut erl o conferență.

Petersburg, 30 August. A pro
dus mare sensație scirea, că prințul 
Obolenszky, guvernatorul dinCharkov, 
a fost chiemat la Țarul, care vrea 
se se informeze personal asupra că
ușelor revoltei țerănesci. Țarul în
suși desaprobă mijlocele crudele, ce 
le aplică Obolenszky față de țărani. 
In același scop a sosit aici și gu
vernatorul din Jaroslav.

Literatură.
A apărut „Almanachul*  societăți- 

„Z-’eZru Maior11 Budapesta 1901 cu un eoni 
ținut bog-t și ilustrat. Format 8° ou 144 
oagini. 1-rețul 4 corone. Se află de venflare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.
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Publicare de concurs.
Societatea acționară de împrumut și păs

trare „ Mercur11 din NăsSud a votat anul cu
rent din suma destinată pentru scopuri filan
tropice, suma de 30 cortine cu menirea de a-se 
premia acel învățător dela școlele confe
sionale de pe valea Someșului, care arată 
cel mai mare progres pe terenul pomăritu- 
lui și care sumă s’a pus Ia disposiția subscri
sului presidiu.

In conformitate cu hutărîrea comite
tului reuniunei d. d. 3 Iulie a. c. pct. III al 
prot. prin acdsta pentru suma indicată se pu
blică concurs, având doritorii de a câștiga 
acest premiu, a-șl înainta concursele la acest 
presidiu pănă la 15 Septemvrie a. c.

Concurenții pe lângă facerea unei 
schițe simple a grădinei de pomi de la acea 
școlă (nu a grădinei economice comunale) — 
vor ave a arăta în concursele lor posițiu- 
nea, împărțirea grădinei și soiul pomilor, 
ce cultivă în ea. Câți oltoi are în fie-care 
tablă? Câți neoltoițl? Câți oltoi vinde pe 
an și respective distribuesc locuitorilor din 
comună și jur? De când funcționeză ca în
vățător în respectiva comună și când s’a 
înființat grădina de pomi?

Pe scurt va da și alte deslușiri cu re
ferință la calitatea pământului, timpul și 
modurile de altoire, ce prieso mai bine în 
acest ținut.

Despre starea faptică a grădinii de 
pomi, cum și despre adevărătatea datelor 
așternute prin concurent, subscrisul presi
diu se va convinge în personă, eventual 
prin alt delegat al său.
Prezidiul reuniunet învețătoresci gr. cat. 

„MARIANA".
Năs&ud, la 20 August.

Vice-pre ședințe: Secretar:
Ignațiu Seni. Clement Grivase.

JVKnlțăiuită publică.

La petrecerea de vară ținută în Di- 
cio-Sân-Mărtin la 2 August n. 1902 au bi
nevoit a contribui cu bani următorii P. T. 
domni:

Eugen Bianu. notar, Făget 16 cor., So- 
fron Oprea, proprietar, Șomoștelnic 6 cor., 
Moise Birtolon, notar, Lăscud 5 cor., Teo
dor Vancea, cancelist cottens D.-S.-Mărtin, 
loan Boer paroch Lechința-de-Mureș, Au
gustin Născu înv. în Ciavașul-de-Câmpie, 
familia Șandru Sighișora, Dr. Eliă Dăianu 
prof. Blașiil, loan Anca, parOch Subpă- 
dure, Alesandru Moldovan, proprietar Chi- 
rileu, Pekri Sândor proprietar D.-S.-Mărtin, 
Petri Denes, eassar de bancă D. S.-Mărtin 
și Petru Șogan Cerghidul-mare câte 2 cor.

Ilarie Vlad cancelist la jud. reg. Hu- 
suseu, Nicolau Costea înv. pens. Boziaș, 
Simeon Muntean not. cerc. Blașiil, Vasile 
Suciu prefect Ia tipogr. Blașiu, Boer Ga
bor primar corn. D.-S.-Mărtin, Eugen Ră- 
duțiu preot Cerghizel, Simeon Galuțiu, adv. 
D.-S.-Mărtin, Emil Vlasa proprietar Sâncel, 
Vasile Pop proprietar Cuștelnic, Silviu An- 
dreiu notar Totoiu, Ioachim Langa paroch 
Tătârlaua, Dr. Bâthori Bela protofisic D.- 
S.-Mărtin, Kedves Jozef, vice-notar comit- 
tatens, D. St. Mărtin, văduva Martz, Frigyes 
D.-S.-Mărtin, Alesandru Morariu când, de 
advocat, Elisabetopole, Henrich Bach, ho
telier D.-S.-Martin, câte 1 cor. Eră oferte 
benevole s’au primit dela d-nii: Dr. Vasile 
Hossu canonic-prelat Blașiil 10 cor., Ale- 
sandru Uilăcan. canonic Blașiil 10 cordne, 
Dr. Laurențiu Pop, advocat Abrud, 5 cor., 
Dănilă Muntean notar Cuciu 5 cor., Petru 
Nirăștean paroch Ernot B corone.

Tuturor acestor P. T. Domni, cari au 
binevoit a contribui și a ne trimite oferte 
benevole, în numele comitetului aranjator 
le aduc și pe acestă cale cea mai mare 
mulțumită.

Dicio-Sân-Mărtin, 22 Aug. n. 1902. 
Laurențiu Pascu, 
casarul petrecerei.

Productele agricole aie țăranilor.
D. Ion Kalinderu, administrator al Dome

niului Cordnei, a trimis agenț.ilor Domeniului ur- 
mătorea interesantă și instructivă circulară:

Este în deobște cunoscut, că produc
tele agricole recoltate de locuitori, inde
pendent decă anii au fost buni său răi, 
sunt de obiceiii inferidre celor obținute de 
proprietari sâu arendași, atât ca cantitate, 
cât mai ales în ce privesce calitatea.

Căușele pentru cari țăranii au mai 
tot-deuna producte slabe, sunt multe. Prin
tre cele dintâiQ. e sămînța, pe care nu o 
pun curată, alesă și de bună calitate, ci 
la întâmplare, fie din cea pe care o au ei 
■din anul trecut, tot slabă, ne curățită, fie I 

cumpărată dela consăteni seu de la specu
lanți. Mai este apoi faptul, că nu fac lu
crările în condițiunl bune și la timp, ci 
tot-deuna ou întârziere, după ce au sfîrșit 
pe ale proprietarilor și arendașilor.

Asupra acestor neajunsuri v’am atras 
adesea atențiunea, atât verbal, cu ocasiu- 
nea inspecțiunilor, cât și prin circulârl. Selec
ționarea (alegerea) semințelor a format cum 
scițl, obiectul unui ordin anterior, prin care 
v’am dat îndrumări cum s’ar pută face cu 
mai multă înlesnire și v’am îndemnat a da 
locuitorilor chiar sămînța de la noi, er ne- 
executarea lucrărilor la timp mi-a oferit 
prilegiul să vă recomand, cu stăruință, des
tul de des a chibzui și a întocmi învoelile 
nostre agricole astfel, în cât și sătenii să 
potă munci pământul lor, negrăbiți la 
vreme, atunci când cere trebuința.

Amintesc acestea, nu pentru că nu 
s’ar fi făcut nimic pe domeniile nâstre în 
acestă privință, ci pentru a vă atrage bă
garea de semă și asupra unora din cele
lalte cause. Doresc adecă să vă vorbesc 
despre strîngerea și păstrarea recoltelor de 
cătră țărani, lucrări nu mai puțin în
semnate, der cari lasă mult de dorit, fie 
din nepricepere, fie din nepăsare, și cari 
au de urmare vândarea cerealelor pe un 
preț mic.

Am constatat cu părere de rău, că 
unii din locuitori n’au voit a treera cu 
mașinile nostre, cari li-s’au pus la dispo- 
siție cu multă grabă și în condițiunl de 
tot lesniciose.

Au preferit a treera după obiceiul 
vechili, cu caii, în cât pe lângă risipă, 
pierdere de timp prețios, au adunat pro
ductele în condițiunl cum nu se pote mai 
rele, amestecate cu pământ, plevă, semințe 
de buruieni și alte corpuri străine, cari le 
scad valorea.

• La vîndare. în loc să obțină un preț 
bun, potrivit, le desfac pe mai nimic, din 
pricină, că cumpărătorul nu le pote între
buința seu revinde în starea în care se gă
sesc, ci e silit a le da la vânturătore și 
tridre, cheltuială pe care natural trebue să 
o scadă din preț.

Timpul e însă bani și aceștia, cu 
drept cuvânt, nu scad numai spesele pro
priii dise, ci și vremea pierdută cu aceste 
operațiuni, în cursul cărora ar fi putut face 
cu folos alte afaceri.

Pentru cereale curate cu înfățișare 
plăcută și frumosă, plătesc tot-dăuna mai 
mult, dând prețul după cursul dilei. Cu 
cât productele sunt mai curate și de cali
tate mai bună, cu atât și valorea lor e 
mai mare, dovadă sunt cele destinate pen
tru sămînță, cari trebuesc să fie curățite 
cu îngrijire, alese, dâcă e cu putință ast
fel, ca bobul să fie unul și unul, mare, 
plin, cu aspect frumos, sunt plătite mult 
mai scump de cât cele pentru mori și alte 
industrii.

O altă causă, că țăranii nu se pot bu
cura, pe cât s’ar cădâ, de rodul muncei 
lor, e și împrejurarea, că unii pe lângă 
lipsa de îngrijire cu care le adună seu păs- 
treză, le arvunesc, le vînd chiar definitiv 
de cu iernă. E adevărat, că cei mai mulți 
fac acesta de nevoi bine justificate, sunt 
însă destui și din aceia, cari recurg la pro
curarea de bani pe acestă cale pentru tre
buințe, cari s’ar pută amâna seu reduce, 
cum sunt de pildă cheltuelile exagerate ce 
fac cu ocasiunea botezurilor, nunților, dece
selor, etc. Pentru asemenea cheltuelî îșî 
vând grânele cu atâtea luni înainte pe la 
cârciumarii din sat, samsari și alți misițl, 
cari mișună prin sate și profită de lipsu
rile momentane.

Sătenii nu-șl dau semă de răul ce și-l 
fac singuri, nu se gândesc, că acești cum
părători sunt rapaci și nu le dau decât un 
preț derisoriu. Ei nu se duc cu mintea 
nici la viitor, care le-ar pute fi vitreg, decă 
nu s’ar face bucatele, băgându-i afund în 
datorii.

Acesta e un neajuns însemnat și tre
bue să luptăm din tote puterile în contra 
lui, să-l combatem și să-l stîrpim prin mij- 
loce potrivite.

Pănă la înființarea sindicatelor agri
cole, despre care v’am vorbit într’o circu
lară anterioră și care e idealul nostru, vă 

învit, d-le agent, a sfătui pe săteni fără 
încetare, în adunările societăților culturale 
și economice, după ieșirea din sf. biserică, 
la câmp, cu un cuvânt ori de câte-orl 
ve-țl ave ocasie, să se lase de obiceiurile 
de pănă acum și să caute și ei a-șl însuși 
progresele cunoscute pănă adl în tote lu
crările agricole. Profitul nu atârnă numai 
de rodnicia unui an seu altuia, ci în bună 
parte și de modul cum lucreză și cum 
vinde. Acela care scie să lucreze mai bine, 
mai eftin și să vîndă la timp cu preț bun, 
e de două-orî câștigat.

Arătați-le din nou, că administrația 
nostră nu doresce mai bine de cât a le 
face tote înlesnirile, a pune la îndemâna 
celor lipsiți, mașinile nostre cu mecanicii 
trebuincioșl, în condițiunl ușore. Pentru 
comune și locuitorii bogațt, cari ar voi să 
se întovărășescă pentru a-șl cumpăra tre- 
erătore și alte mașini seu unelte, suntem 
gata a îngriji de procurarea lor, în condi
țiunl favorabile și cu mari înlesniri de 
plată.

De asemenea în privința vîndărei pro
ductelor locuitorilor de pe domeniile nos
tre, îi veți sfătui să se desfacă cu un mo
ment mai curând de procedeele de pănă 
adl. Să nu le mai dea pe nimio și încă de 
iernă pe la speculanți, ci decă nevoia e 
care-i îndemnă, să caute a o înfrunta, a o 
împlini pe altă cale mai puțin păgubitor© 
și să aștepte timpul când se vând produc
tele și epocele când ar pută lua un preț 
mai bun, căci vor fi mai câștigați.

Unul dintre mijlocele prin care s’ar 
putâ aduce de-ocamdată o îmbunătățire 
în acestă privință, ar fi să îșî vândă pro
dusele prin mijlocirea nostră. Noi cunos- 
cem mulți cumpărători serioși, suntem în 
curent cu prețurile și am putâ face să li 
se plătescă mai bine, veți chibzui însă și 
veți întocmi lucrurile astfel, încât să nu 
avem neplăceri nici noi, nici locuitorii, 
dată fiind calitatea produselor și împreju
rarea, că pentru a avea partidă mai mare 
trebue întrunite mai multe cantități de 
calități diferite.

Sciu că realisarea acestei idei e lu- 
cru greu, dâr mai sciu că e de ajuns decă 
isbutițl o dată, de două ori. Locuitorii vă- 
dând binele, ce li-1 facem, se vor oferi sin
guri și nu mă îndoesc, că cu tote pedicile 
ce veți întâlni, vă veți da totă silința ca 
unii ce cunoscețl firea țăranului, trăițl în 
mijlocul lor și vă îndeletniciți cu agricul
tura despre care un mare orator roman a 
dis cu atâta dreptate.

„Nimic nu e mai bun de cât agricul
tura, nimic nu e mai dulce și mai demn 
„de omul liber11.

Administrator ;
Ion Kalindcru.

Folosul pomăritului.
Pomăritul, atât ca ram lateral 

al economiei, cât și ca mijloc în
semnat de sănătate (igienă), este de 
un folos neprețuit. Ca ram lateral 
economic este îhsemoat, pentru-că 
pomii cu rădăcinile lor nu se nutresc 
din pătura aceea de pământ, care e 
destinată culturei bucatelor său le
gumelor, ci din pătura cea mârtă, 
care nu pâte fi folosită da acelea; 
er ca mijloc de sănătate este însem
nat, pentru-căne îmbunătățesce clima 
comunei și a ținutului, în care trăim, 
după-cum vom vedâ și mai jos.

Pomăritul mai este însemnat și 
pentru-că, pe lângă pbme, ne mai dă 
și lemne de foc și pentru lucru 
Apoi sunt ținuturi, cari afară de po- 
mărit, nu mai sunt bune de alte 
culturi; sunt mai departe pământuri 
umede, mocirlâse seu năsipâse, cari 
afară de cultura răchitelor, arinilor, 
sălciilor, acaților, plopilor ș. a. nu 
sunt acomodate pentru alt ceva.

Pomăritul este de însemnat din 
punct de vedere sanitar, pentru-că 
prin foile pomilor se face aerul așa 
numit carbonic și se preface în oxi

gen seu în aer neapărat de lipsă 
pentru răsuflarea âmenilor și a ani
malelor.

O comună sâu ținut, cu cât are 
pomi, arbori și păduri mai multe, 
cu atât este mai plăcută și din punct 
de vedere sanitar, și din contră: cu 
cât este mai lipsit de acelea și de 
alte verdețuri, cu atât este mai ne
plăcut și mai nesănătos.

Pomăritul, arborii și pădurile, 
aduc un folos neprețuit și pentru 
economia câmpului, și anume: con- 
serveză timp mai îndelungat ume- 
cjâla pământului, nu lasă să se surpe 
costele și pământul cel rău din ace
lea pe locurile cele bune și roditore, 
âr pe lângă astea mai adună și multă 
rouă peste nopte, așa că semănătu
rile nu pot fi pârjolite pe timp de 
secetă, ca pe unde lipsesc pomii și 
arborii.

Comunele și ținuturile lipsite de 
pomi și păduri sunt lipsite de mul- 
te-orl și de ploi, deore-ce este cons
tatat, că ploile mai cu sâmă la pă
duri se trag.

Afară de acestea, cine nu a ve- 
4ut și nu s’a convins, cât stă de fru
mos și ce gust plăcut estetic au șcâ- 
1 ele, bisericile, piețele, stradele, dru
murile și rîurile plantate cu pomi 
seu arbori, unde cel ars de sbre sâu 
ostenit de lucrul de peste ÎȘ1 afla 
câte^va minute seu ore de odichnă 
și este scutit tot-odată și de aerul 
cel plin de praf, ce se ridică în 
urma carălor și a căruțelor de pe 
strade și drumuri.

Pomăritul mai este privit as- 
tăcfl și ca o cumpănă, cu care se 
pote măsura gradul de cultură și de 
civilisațiune al poporelor, deâre-ce 
s’a constatat, că cu cât un popor 
stă pe o trâptă mai înaltă de cul
tură, cu atât el prețuesce mai mult și 
cultura pomilor, și la din contră: 
cu cât acela stă pe o trâptă mai de 
jos a culturei, cu atât desprețuesce 
mai tare și cultura pomilor.

Să nu se prea mire deci așa 
tare economii noștri, că astăcjl, de 
sus dela ministru, pănă jos la pri
marul satului toți sunt de un gând 
și o părere: ca să se lățeseă și spo- 
îescă cât mai mult pomii nobili prin 
grădinile, pământurile și fânațele nâs- 
tre. Acestea ordinați uni au în ve
dere de o parte propriul nostru in
teres și folos, de altă parte este chiar 
și interesul, folosul și mărirea țării, 
pentru-că acum cu trenul umblă și 
âmenl streiul prin țâra ndstră și 
decă ne văd grădinile nostre destul 
de mari și potrivite pentru cultura, 
pomilor, pline de scăeți și alte bu- 
ruenl nefolositore, ba unele pote 
chiar stricăciose și veninâse, dâcă 
ne văd piețele, stradele, drumurile, 
rîurile și câmpurile nostre pârjolite 
de arșița sârelui și fără de nici un 
pom sâu arbor pe ele, de sigur că 
nu ne vor lăuda, de sigur că nu vor 
flice. că suntem un popor cult, ba 
vor mai spune și scrie și altora, ce 
au aflat în țâra nostră.

lJe lângă acestea folose obștesc! 
așa cjicând, pomăritul ne mai aduce 
și un folos deosebit prin pâmele lui 
cari sunt o adevărată binecuvântare 
a lui Dumnedeu pentsu cel sărac, 
ca și pentru cel bogat. Pentru cei 
sărac, căci le mănâncă une-orl în 
loc de altă legumă de post, âr pen
tru cel bogat, că le mănâncă în urma 
altor mâncări mai grase, seu le pre- 
gătesce în felurite moduri, pentru a 
le pute păstra timp mai îndelungat 
pentru anul întreg.

Pâmele au însușirea deosebită, 
că potolesc și stâmpără setea și cu
răță sângele din trup de materiile 
de prisos seu stricăciose. De aceea 
le și recomandă doctorii de multc- 
ori și celor slabi seu betegoșl.

Ca în tot© afacerile economice, așa și 
în privința culturei pomilor,. America ne
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luat pe dinainte, deore-ce numai în 1900 
s’au esportat persece din Statele-Unite în 
preț de 320 milione corone.

In Francia un orășel mic cu numele 
Boulbon esportâză (vmde)’pe an persece în 
preț de 150 de mii corone, un sat mic cu 
pământ pietros cu numele Cavaillon espor- 
tâză migdale în preț de 30 de mii pe an, 
er orașul Lyon vinde pe an castane în preț 
de 4 milidne corone.

Ținutul Miihlhausen din Germania es
porteză cireșe în preț de 280 mii corone 
pe an. In Germania în mai multe ținuturi, 
economii au împuținat cultura bucatelor pe 
contul pomăritului și al economiei de vite, 
sămănând pentru nutrirea acestora o parte 
însemnată a câmpurilor cu plante de nutreț.

Serbia esporteză prune seu rachiu fa
bricat din acelea în preț de 24 milione de 
cordne pe an, ăr Bosnia în preț de 20 mi
lione de corone.

In patria nostră cele mai vestite ținu
turi de pomărit sunt: Cnșul-mare și Kecs
kemet, cari în anul 1900 au esportat per
sece, alune și struguri în preț de peste un 
milion corone. Orășelul Goncz esporteză 
persece în preț de 24 mii de corone pe an. 
Murășul-mere vinde pe an struguri în preț 
de 600 de mii corone, er Maramurășul a 
vendut numai în anul 1900 mere în preț 
de 500 de mii corone.

Der să nu mergem așa departe! Aci 
e Cisnădia de lângă Sibiiu, despre care 
deși nu arnintesce nimic statistica, totuși 
credem, că și ea esporteză cireșe în preț 
tot așa de mare ca și orășelul Goncz din 
comitatul Torna.

Acestea câte-va dovedi, credem 
că sunt de ajuns, pentru a convinge 
pe tie-cine, de ce insemnăte și folos 
mare este pomăritul și ce pecat mare 
fac aceia, cari îșl iasă grădinile lor 
destul de mari fără de nici un pom 
in ele.

Ioan Georgescu.

0 cereală nouă.
Ministerul agriculturei din sta 

tele-Uuite a publicat acum de cuiînd 
descripțiunea unei graminee cunos
cută în Europa sub numele de Emmer.

Etnmerul este un fel de cereală 
ca grâul și originea lui ca plantă 
cultivată datf'-ză de dinainte de tim
purile istorice. El aparține familiei 
plantelor Einkern, forma sa e mai 
simplă ca acea a griului și e proba
bil originală din sud-ostul Europei. 
Acestă plantă cresce pe terenurile 
uscăciose și resistă la frig și la secetă. 
Ea se cultivă acjî în Helveția, în 
Serbia, în Germania, Rusia, Spania 
Abysinia și până la un oare care 
punct în Franța și în Italia.

Rusia produce anual o cantitate 
considerabilă din acestă graminee și 
cea mai bună semință este aceea 
care provine din acestă țâră. In Sta
tele-Unite cultura acestei plante este 
încă la începutul ei, der indicațiunile 
sunt, că cultura sa va da o recoltă 
de o mare valore ca pășune pentru 
vite, căci se spune, că dinsa se pote 
compara ca valore alimentară cu 
ovesul și cu orzul. Până acum Emme
rul n’a fost întrebuințat mult pentru 
hrana bmenilor, dar marea canti
tate de proteină pe care o conține 
această plantă, ar indica, că dînsa 
are calități nutritive prețidse. In Ru
sia poporul întrebuințeză cantități 
însemnate din această plantă pentru 
hrana lui și se servesce de mașini 
speciale pentru treeratui ei.

Povețe despre păstrarea sănătății.
Vestmintele, încăljămintele, așternutul.

Pentru-ca să rămânem sănătoși, tre- 
bue să ținem corpul întreg curat, și să-l 
acoperim cu vestminte (qu îmbrăcăminte) 
și cu încălțăminte, spre a-J apăra vara con
tre razelor ardătdre ale sorelui, ierna con
tra ume4olii și a frigului, spre a-1 feri de 
rScelă. Avem să ținem calde piciorele, burta, 
spatele subsuorele ; vestmintele să nu strîngă 

tare nici o parte a corpului, pentru-ca să 
nu oprescă curgerea sângelui în vine și 
pentru-ca să nu ne împiedece la lucru. 
Pieptul să nu fie strins, pentru-ca să se 
potă lesne lărgi, să potă fără greutate să 
tragă în plămâni aerul curat, și să scoță 
din plămâni pe cel stricat. Ar fi o nenoro
cire, dăcă și țărancele s’ar obiclnui să porte 
corsetele strimte, pe cari fetele și femeile 
din orașe au început să le lapede, fiind-că 
sunt primejdiose. Asemenea să nu strîngem 
tare încingătorele și curelele d’asupra sto
macului, să nu punem peste brâu cureaua 
strînsă.

Cămașa și celelalte rufe, cari le pur
tăm, să fie curate, să le premenim (să le 
schimbăm) adesea ori, și pe cât se pote să 
nu durmim noptea cu aceeași oămașe, care 
în timpul cjilei s’a umplut cu sudore (cu 
nădușală). In timpul verei, când eșiin din 
casă și când lucrăm la câmp în arșița so
relui, să acoperim capul cu o pălărie largă 
de paie și numai în timpul iernei să pur- 
săm căciulă. Capul să nu-1 ținem cald peste 
măsură; fetele și femeile, cari portă părul 
lung, n’au trebuință să lege capul cu legă
turi grose, cu boccea, ci numai cu maramă 
năframă, testemel, prosop, tulpan, și numai 
la frig mare cu șal; er bărbații să pună, 
când vremea este rea, glugă peste căciulă.

Vestmintele de vară pot fi de in său 
de bumbac; cele de iernă de lână. Gâtul 
îl putem lăsa slobod și fără legătură, piep
tul să fie în timDul iernei acoperit cu un 
pieptar, cu mintănul seu cu vesta fgiletcă) 
de lână; la femei cu scurtei că ; corpul în
treg să fie îmbrăcat cu zeghe, cu sarică, 
cu manta, dulamă, sumau, cu blană seu cu 
cojoc, piciorele învălite cu ciorapi seu cu 
obiele, pe cari să le schimbăm adeseori, 
fiind-că devin curend murdare. Tote fetele 
și femeile de la țâră ar trebui să porte is- 
mene seu pantaloni, precum le portă fe
meile din orașe. Multe bole se ivesc din 
îmbrăcămintea neîndestulătore a femeilor și 
a copiilor; în unele județe fetele și femeile 
pun ierna peste cămașă numai o fustă ușoră 
de cit, de țesătură de bumbac cumpărată 
din oraș, în loc de fotă și de cătrință; este 
păcat, că femeile dela țeră se lapădă de 
portul vechifi. al strămoșilor și se îmbracă 
după moda străină. Asemenea este rău, că 
plugarii nu sămăna mai multă cânepă și in, 
că țărancele nu fac în casă țesături trai
nice în locul pânzelor proste și putrede de 
bumbac, cart se rup după câte-va spălă- 
turl. De desubtul pantalonilor, ițarilor, nă
dragilor, să porte țăranul și ismene de 
pânză, de cânepă ori de in, nu prea 
largi, fără multe crețuri. Pantalonii creți 
și șalvarii turcesclsunt scumpi și grei. Fe
meile, cari se duc îu cărăușie, trebue să 
porte negreșit ițarl.

Copiii mici să nu se strîngă tare în 
fașe; manile și piciorele copiilor cresc 
drept dela sine și nu este nevoe, ca să fie 
strîns legate. Scutecele să fie curate, să se 
schimbe ori de câte-orl vor fi udate.

Incălțămintele cată să nu fie strimte, 
să nu strîngă piciorele, pentru-ca să nu 
facă umbletul greu și dureros. Când pă
mântul este umed, cișmele (ciobotele) sunt 
mai bune, decât pantofii și decât opincile. 
Opinca, pe care au purtat’o și strămoșii 
noștri, să se pună peste piciorul învelit 
bine cu obiele de lână, de dimie, cari în
fășură tot piciorul și se legă bine cu șiret, 
ori cu curelușă. In opincă întră apă mai 
ușor, decât în cismă, de aceea să se porte 
opinci numai la vreme frumoși și la frigul 
uscat (sec), nu la umedelă. Unii au răul 
obiceiîi să dormă încălțațl; lenea încălța
tului cu opinca, care cere mult timp, ii 
face să nu se descalțe. Opincile să se facă 
din piele argăsită (dubită, tăbăcită); pur
tarea opincilor din piele crudă este oprită 
de lege, din causă că pielea vitelor, cari 
au zăcut de bole lipiciose, molipsind vitele 
sănătose, produc aceeași bolă. Sunt forte 
vătămători pantofiil și ghetele fetelor și 
ale femeilor cu călcâie (tocuri) prea înalte 
și înguste; nu numai piciorele au să su
fere de asemenea încălțăminte, ci întreg 
corpul, căci ele fac pasul nesigur. Aseme
nea la cisma cu tocuri prea înalte, picio
rul fuge înainte și se simte strîns. Cisma 
și gheta strimtă împiedecă curgerea sân

gelui în picior și face bătături. Cisma și 
gheta să fie făcute după picior, aceea pen
tru piciorul drept să rămână pentru cel 
drept și să nu se schimbe cu cel stâng. 
Ghetele și cișmele ude să nu se usuce 
pe picior. Când vremea este rea și mai 
ales iârna, femeile și copiii să nu umble 
desculți; este mai ales supărător a umbla 
cu piciorele gole prin ogore și lanuri. Să 
nu se pue piciorul gol în pantof, ghetă, 
cismă ori opincă, ci învălit cu ciorapi, căl- 
țunl ori obiele. Pentru copiii mici, opinca 
este mai potrivită, decât gheta, ghetele 
string mai mult degetele nedeprinse a fi 
strînse la un loc.

Dâcă ne aflăm iârna într’o cameră în- 
căldită, cată să scotem căciula și blana, 
mantaua ori sumanul, pentru-ca să nu De 
înfierbântăm tare și să nu răcim în urmă 
la ieșirea în frig.

Vestmintele și incălțămintele să le cu
rățim în tote dilele, de praf și de noroiîî 
(de glod), și decă sunt ude să le întindem, 
pentru-ca să se usuce. îmbrăcămintea cu
rată dovedesce hărnicia omului; omul 
sdrențuros și murdar este desprețuit. Copiii 
trebue să se deprindă, ca să ție vestmintele 
curate și în ordine, să le curețe singuri.

Așternutul să fie curat. Omenii cu 
dare de mână să se culce într’un pat cu 
saltea, pe care să se aștărnă o prostire 
(cărșaf) curată; ei se acoperă cu plapoma 
ori cu plocat, oghial, cergă, pătură, avend 
dedesubtul capului o pernă; omul sărăciși 
așterne patul ori laița cu o scdrță seu cu 
o rogojină, cu paie ori cu fân, acoperit cu 
un lăicer; el cată să aibă ÎDsă cel puțin o 
pătură, cergă său altă scorță de învălit, 
pentru-ca să se apere noptea contra frigu
lui. Tote țolurile de așternut să se scdtă 
adeseori afară în curte, să se bată cu un 
bețișor pentru depărtarea prafului și să se 
aerescă la sdre, âr cearșaful și fața de 
pernă să se spele adeseori. Să nu ne aco
perim noptea cu hainele, pe cari le purtăm 
diua și cart în timpul nopții trebue să se 
usuce, ori sa se aerisâscă. Decă patul ort 
laița s’a umplut cu păduchi de lemn (cu 
ploșnițe) ori cu alte lighidne, cari noptea 
se reped spre a suge sângele din om, tre
bue să opărim patul ori laița cu apă fier
binte și în timpul dilei să ungem crepătu- 
rile lor cu petrol (cu gaz) de mai multe 
ori, și să spoim pereții camerei cu var 
gros, stins de curend.

Este vătămător obiceiul a se da de 
pomană hainele unui mort, care zăcuse de 
bolă molipsitore, fără ca mai înainte să fi 
fost opărite, spălate și mai multe săptă
mâni aerisate și întinse la sore.

(„Albina1*.)  Dr. I. Felix.

0 modă ciudată.
Acum de curend era modă la Paris 

de a se împodobi cu licurici din Brasilia 
Insectele,jcarl erau împedicate în mișcarea 
lor de lănțișore drăgălașe de aur, se pre- 
umblau pe părul și pe gâtul femeilor, ceea 
ce oferea o privelisce cu totul originală.

Nu mai puțin frumosă era o coronă 
de fluturi, prin care o americană de la sud 
fermeca pe ospeții ei. Insectele aceste erau 
fixate ca fire de aur de o coronă de flori, 
care mărea efectul și îndulcea pe fluturii 
prisonierl.

Femeile din noua Guinea folosesc 
furnici morte pentru podoba lor. Ele sunt 
înșirate pe șnururi și servesc ca salbe. Se 
folosesce numai pieptul furnicelor, capul și 
partea cealaltă se mănâncă.

In opera „Istoria vieții 
guste Hare povestesce despre 
noscută în societatea englesă, 
sia unui prănd purta o astfel 
dată atrăgând atenția tuturor.

— 0, dise ea, văd că priviți șarpele 
meu. Când e forte cald port tot-deuna la 
gât un șerpe viu, ține așa de răcore.

In Spania o domnă purta șopârle în
crustate în aur și briliante. O damă bogată 
din Chicago portă din când îu când câte 
o salbă compusă din ochii indigenilor sta
tului Peru și carl printr’o procedură deo
sebită strălucesc ca pietrele prețidse. Tot 
atât de fiorose apar și brățarele, pe care 
un om bogat le-a făcut cadou soției sale: 1 

mele“ Au- 
o damă cu- 
care cu oca- 
de salbă ciu-

ele să compun din osele propriei sale mâni,, 
care a fost amputată; osele poleite cu aur, 
sunt legate cu lăcate de aur și încrustate 
cu opale, turcoise și alte pietre nestimate.

MULTE SI DE TOTE.)

Grațiurea osilndlților în vremu
rile vechi.

Domnii români din vechime aveau un 
obiceiîi frumos, de a grația pe osândiți. La 
începutul postului Pascilor și mai târdiu în 
Dumineca cea din urmă a carnevalului, 
Vodă primea o visită solemnă, apoi oprea 
la masă pe boerl, pe episcopl și pe rudele 
sale. Punendu-se la masă, înainte de a în
cepe să mănânce, Metropolitul dicea „Ta
tăl nostru**  și boerii steteau în piciore. Când 
ajungea Metropolitul la „iartă-ne greșalele 
ndstre, precum iertăm și noi greșiților noș- 
trii“, se făcea tăcere și logofătul dreptății 
(ministrul de justiție) începea să cetâscă 
de pe o listă numele osândiților și ruga pe 
Vodă să le erte osânda ori se le-o ușureze. 
Atunci Vodă se întorcea spre logofăt: 
„Iertați să fie din partea mea, ca să mă 
ierte și pe mine Dumnedeu1*,  și întorcen- 
du-se spre Metropolit și spre boerl, dicea: 
„Prea sfinte și voi cinstiți boerl, rog pe 
Dumnedeu să vă ție, ca să vă am tot- 
deuna ajutor la asemenea faceri de bine!1* 
Apoi se aședau la masă. In diua următore 
logofătul da ordine, ca osândiții să fie 
liberați. *

Fopurele Europei.

Un engles vorbind de țâra sa, dice•..
— Marea Britanie e paradisul femei

lor, iadul cailor și purgatorul slugilor,
— Trei Turci și trei Greci, dice Sâr

bul, fac la un loc hoți.
Grecul le răspunde:
— Păziți-vă de Turcii bătrâni și de 

Serbii tineri.
Rusul pretinde, că Grecul spune nu

mai odată pe an adevărul.
Țiganul 4ice, că un țigan pot.e fi în

șelat numai de un jidan, jidanul numai de 
un Grec și Grecul numai de dracu.

Italianul se gândesce mai înainte de 
a face o prostie, Neamțul atunci când o 
face și Muscalul după-ce a făcut’o.

Polonesul pretinde, că șerpele a amă
git pe Eva vorbindu-i italieuesce, Eva a 
înșelat pe Adam vorbindu-i franțuzesce,. 
Dumne4eu a blăstămat pe cei dintâi păcă
toși în turcesce și îngerul i-a gonit din 
rai ti în unguresce.

Italianul 41°e: Ca să înșeli pe un Ita
lian, trebue se fi un om și jumătate; ca să 
înșeli pe Neamț trebue să fi al dracului de 
de deștept, și pentru a înșela pe un jidan 
său pe un Grec trebue să fi dracul în per- 
sonă său cel puțin un negustor armean.

Adevărul e, că Francesul inventezi și 
scie tote, Italianul cântă de tote, Nâmțul 
mănâncă de tote, Polonesul bea de tote, 
Ungurul înjură de tote, .Românul rîde de 
tote, Bulgarul se miră de tote, Țiganul tură 
de tote, Turcul se superă de tote și Eugle- 
sul vinde de tote.

Er Rusul 4ice: Rîde om de om și 
dracu de toți. *

ItCHpUtIH.

0 damă grasă se urcă în tramvay. 
CâțI-va pasageri sunt nevoițl să-i facă loc.

— Eu credeam, că tramvayul nu-i 
pentru elefanți, 4iSQ !un pasager vecinului 
său.

— De, domnule răspunse, dama înțe- 
legendu-i alusia ce-o făcuse, tramvayul este 
ca barca lui Noe; tote animalele se găsesc 
în el, dela elefant si până la măgar.

*
Femeia viitorului.

— Incătro, prietină?
— Mă duc să fac o oră bicicletă, apoi 

să fumez o țigară la club, 6r sera void lua 
parte la o întrunire de protestare în contra 
mișcării de emancipare a bărbaților.

Eu, din nefericire, trebue să prândesc 
și astă4l la restaurant Prostul de bărba- 
tu-meu îmi Lce în fie-care 41 supa sărată.. 
Pentru asta l’a dat tatăl său să învețe doi. 
ani la o șeb.lă de bucătărie ’ ....
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Căsătorit!
3

De la 22 până, la 28 August.
1) Lâszlo Endre, ev. ref. sublocotenent de 

honvezi cu Piblinger Ilona Maria, r. cat. Brașov. 
2) Gyorgy Albert rom. cat. calfă de brutar, Bra
șov, cu Valovics Anna, r.-cath. în Baraolt. 3) Ste
fan Eugaciu, gr. or. lucrător cu Ana Voina, gr. or. 
Dîrste. 4) Gheorghe Paraschiyu, gr. or. agricultor, 
StupinI, cu Maria Cathi, gr. or. Brașov. 3' Fr. 
Eduard WagDer, ev. A. C. căpitan c. și r. în pen
siune cu Mathilde Charlotte Bomches, ev. A. C. 
Brașov. 6) Koszta Kâlmân ev. A. C. măestru-pan- 
tofar, cu Torok Carolina ev. A. C. Brașov.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 29 August 1902.

H. Europa; Mihailescu, Brăila; Crones, 
Buzeu; Scherer, Catz, Hornstein, Rădulescu, Șa- 
pira, BucurescI; Schaeffer, Lipsea; Mayer, Haga; 
Bandei. Eller, Straubing; Wagner, Sibiiu; Vadas 
Pesta; Cziller, Rosenau.

H. BucurescI: Radianu, Widmann. Bu
curescI: Scheuffele, Ulm ; Gruner, Făgăraș; Bân- 
falvi, Szentes; Licht, Strasser, Viena: Gaal. Weis 
Hausner, Stern, Pesta.

H. Grand: Turcsânyi, Pesta; Zimmermann 
Linz ; Jank, Nossek, Azuga ; Coterlitu, Rucăreanu. 
Ploiești.

Calendarul septemânei.
AUGUST. (1902) are 31 (file. MASALAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

18 S. Fior, și Laur.
19 S. m. Andreiu
20 S. m. prf. Samuil
21 S. ap. Tadeu
22 Mart. Agatoeic.
23 S. m. Lupu
24 S. m. Eutichiu

31 Raimund
1 Sept. Egidiu
2 Justus
3 Adalbert
4 Rozalia
5 Just. Laura
6 Prf. Zaoharia

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 29 August 1902.|

Mesura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. Hi.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 10 80
fl Grâu mijlociu . . . 10 40
a Grâu mai slab . . . 10 —
a Grâu amestecat , . 8 —
a Secară frumoși. . . 7 50
a Săcară mijlociă. . . 7 40
a Orz frumos .... 7 _
n Orz mijlociu. . . . 6 70

Ovăs frumos. . . . 4 60
A Oves mijlociu . . . 4 50

Cucuruz . . . . 9 —
n Mălaiu (meiîl) . . . 8 —
A Mazăre........................ 18 —

Linte........................ 15 —
Fasole........................ 10 —

a Sămânță de in . 24 —
fl Sămânță de cânepă . 7 —

Cartofi........................ 1 70
a Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
Carne de porc . . . 1 04

fl Came de berbece. — 72
100 kil. Său de vită prospăt . 44 —

fl Său de vită topit . 64 —

Târgui de rîmăîori din Steinbrach.
Starea rimâtorilor a fost la 26 

August n. de 44,471 capete, la 27 August 
au intrat 957 capete și au eșit471 capete, 
rămânând la 28 August n. un număr de 
44,957 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 104 —106 fii. tînără greadela 
112—114 fii., de mijloc dela 111 — 112 fii. 
u ș 6 r ă dela 111—112 fii. — Serbescă: g r e a 
109 —112 fii., de mijloc 108—110 fii., uș oră 
106—108 fii. kilogramul.

din 27 August 1902.
Cursul leșurilor private

cump. nde

Basilica.................................... 19 25 20.25
Credit .................................... 427.- 43150
Clarv 40 ii. m. ..... 198.— 201 —
Navig pe Dunăre.................... —.— —._
Insbruck ............................... 82.50 8150
Krakau.................................... 74.— 77—
Laibach.................................... 72 — 75 —
Bucla......................................... _ t__
Pa'fiv......................................... 185. 196.—
Crucea roșie austriacă . . 191— 19S —

n „ unS..................... 64 85 •:-5 85
„ „ Hal..................... 27.50 28 50

Rudolf.................................... 75 — 79.—
Salm......................................... 235— 238—
Salzburg.................................... 77— SO—
St. Geuois .......................... 264 — 274—
Stanislau.............................. ____ _ .__
Trientine i'l-PIn 100 m- • 424 — 427 50

,, 4% 50..................... 43 — 44 30
Waldstein 67 — 69.--

„ de 10 franci . . . 34— 35 75
Banca h.. ung. -1% . , , , —.— —.—

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 August n. 1902.

Renta UDg. de aur 4°/0......................121.10
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/20/0 ■ 119.35 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 99.95 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.85 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 204.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.90
Renta de argint austr........................101.75
Renta de hârtie austr........................101.65
Renta de aur austr,.............................121.50
LosurI din 1860.................................. 152.50
Aoț,ii de-ale Băncei austro-ungară . 15.85
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 735.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 686.—
Napoleondorî'...................................... 19.05
Mărci imperiale germane .... 116.90
London vista.................................. —.—
Paris vista.......................................95.12 f..
Rente austr. 4°/0 de corone . . 100.15
Note italiene...................................... 94.50

Cursul pieței Brașov.
Din 30 August n. 1902.

Baucnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. w 18.80 a 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 a 19.07
Galbeni fl 11.20 a 10.30
Ruble RusescI fl 2.54 a —.—
Mărci germane fl 117.25 n
Lire turcescl n 21.40 31 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101.— n 102—

Proprietar: J)r. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

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

arangiament modern, prețuri moderate.
(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:
T)r. Lazar Popovici, T)r. Marius Sturza, 

medic consilier medic dirigont în Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hofp. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.

Nr. 694-902.

PUBLICAȚIUNK
Pentru a se da în arendă:
1- u complecsul de pământ co

masat în tabla a XX-a menit pentru 
facerea unui cimiter comunal, în‘mă- 
rime de 25 jugere catastrale, pe timp 
de șese ani, începând dela 1 Novem
bre 1902;

2- a, parcela de arătură nr. 9628 
din tabla a XVII-a pe aria Timișu
lui pe șâse ani;

3- a, locurile de erbă și drumu
rile de câmp, ce se află între stra
turile de zarzavat și în jurul acesto
ra în t*bla  a XX-a, pe patru ani;.

4 a, locurile de ârbă și lacurile 
de trestie dela Șprenglffc, pe timp 
de patru ani —sevaține în localul 
oficiului economic orășenesc licita
ți u n e cu oferte Marți în 9' Se/it. 
1902 la 10 bre a. m. la care se in
vită toți amatorii de astfel de arenefi.

Condițiunile de esarendare se pot 
lua în vedere pe timpul orelor de 
oficia, până la cțiua de lieitațiune fin 
localul oficiului economic orășenesc. 
642,2—2 Oficiul economic orășănesc.

Casă de vidare..
în Scheiu, Strada ȚîntașMor 

(Schiitzenhaus) Nr. 11. care constă 
din 3 odăi, pivniță, casă în curte și 
grădină.

Informații la proprietarul NÎCO- 
COlae Pistrea, Valea morilor nu.- 19.
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Br. WALTHER KRAUSS 

medic primar al spitalului civil, 
—as operator, —

medic pentru "W 
bole de femei și copii.

CONSULTAȚII:
dela 2 — 4 ore p. m. cu escepție 

de Duminecă și serbătorl.
Șirul spitalului nr. 13.

ifYrYW < vYY vV ■< w v yyyyy vvr-r v YY>

de
pe
Și

Coxxoxxrs-
Pentru ocuparea postului 

practicant — în mod provisoric 
1 an — la institutul de credit 
economii „S$lăgiana“ în Jibou (Zsibo) 
se escrie concurs cu terminul de 15 
Septemvrie a. c. cu salar de cor. 60 
lunar.

Reflectanțil au să documenteze 
absolvarea a unei școle comerciale.

Jibou, 25 August 1902. 
(643,1-1.) Direcțiunea.

IXXXXXXXXXXXXXXXs:

De vânzare.
O grădină mare aflătore în 

Schieiu (Mucerlic, Pajiște), în mărime 
de 12 jugere, cu pomi rodtiori, bine 
arangiată, se vinde din mână 
lăiberăn

Doritorii a-se informa la propie- 
tara pe Valea Coste! Nr. 25.

630 3-3

4XXXXXXXXXXXXXXX1

plătesc celui ce va 
mai câpeta vre-adată 
de dinți, ori îî va 
după ce va folosi

500 fl. durere 
mirosi (jura,

apa ie
a lui Bart la, o sticlă 70 bani. 
(Pentru paehetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

UlELA, iS/i., Sommer^ssse fi.

Să se eeră pretutindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se p6te căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cur. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capetă în BRAȘOV la farmacia 
D-!ui Victor Rotii și la farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

2.
oc
CD a

o 
«■ s.
2 e

>■0 3

HI

«

j Giocaladă de Tannln 
a lui Satraka, 

arc cel mai bun efect 

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

•o
JD 
O 
r-t- 
h-" 
O

-o:

pă de spălat gura 
m formă de prav.

Deposit eu gros pentru Brașov 
ia JOHANN ORENDI.

capetă în farmacii, Drogueril, Pariumeriî etc

v ,e<. tfb. .gA at ?> ^2>

2 Îî» afflă imediat 
VKilC aplicație în 

prăvălia mea de mărfuri coloniale 
și de ferărie, în Szâsz-Sebeș.

Se cere cunoscința limbilor 
română, germană și maghiară.

Iosîf Onîțiu.

9

^e®0®9®e®®o909090| 
© In atențiunea On. părinți!
o La subscrisul se primesc băieți 
® de șcGlă în cuartir lunar seu 
a anual cu tbtă întreținerea 

seu fără, dela 12—16 anî, în- 
tr’un loc liniștit, cu curte mare 
și grădină, în Strada Sf. Nicolae 
Nr. 6/8. (Dosul bisericei).

George Moldovan.

9
9 

' 9
9
O

••

®

De închiriat 
este dela 1 Octomvre st. n. 1902, 

o locuință fryjqidsă 
cu cincY odăi de locuit, tbte cătră 
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc. în —

strada Caterinei nr. 17, «
aprope de piață.

Informațiuni tot acolo, la pro
prietarul casei.

&

RWIZDA 
id restituțional

O

se întrebuiuțeză în grajdurile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după strapațil mari, precum și la scrintire, 
încordarea nervilor etc. H face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenaj.

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capetă în tote farmaciile șl drop, din Austr.-ung.

Deposit principal la

FBftiSZ KW8ZDA
k. u. k. Oestr. k. Rumân, u. filrstl Bulg. Hoflieferant 

Kreis-Apotlieker KORNEUBURG bei lVien.
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DESCHIDERE DE PRĂVĂLIE.
Pentru a corespunde mai bine necesităților a multora din 

mușterii mei, deschid cu începerea dela 1 Septemvre st. n. 

în casa mea proprie str. Orfanilor nr. 7, o filială, 
sub fi i*  in a:

Filiala Librăriei H. Zeidner, 
care se va ocupa maieu semă cu Antiquariat și articole 
pentru școlă, însă nu va neglija nici celelalte ra
muri ale librăriei.

Mă rog a lua la cunoscință deschiderea acestei prăvălii, 
și a mă onora cu aceiași încredere, ca și pană acuma, espri- 
mând mulțumirile mele, asigur tot-odată, că în amen- 
doue prăvăliile me voiu sili a satisface tote cerințele adre
sate mie, cu cea mai mare esactitate. .

Telepfion Sr. SE8.

(646,1—2.)

Cu totă stima

H. ZEIDOR,
librar.

$
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Aducem la cunoscința on. public, care consumă caz, că 

am predat vendarea

Corpurilor incandescente 
(XTetze)

Cele mai bune, și care sunt superiore ori cărei 
privința forței de lumină și a durabilitățti Fa- 
Ungaria este permisă cu patenta nr. 19,314,

recunoscute ca 
concurente în 
bricarea lor în 
numai IBomniloa*

THEIL & ALBIBTIT, Strada Spitalului nr. 62.
Vendarea este fixaiă cu 40 cr. 80 bani bucata.•1

„Durable," j^^'^Zcentă Budapesta.
3-3.(635 >

In atențiunea proprietarilor de pămențl
„Eliberarea pămeniului de greunament.

Mrephte de todM-Hipatecar4’«Jl!
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri sepotă ajunge la 
prumuturl ieftine șipe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe păme^turi ori și unde

CC

oca- 
î ra
mai

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 pămentul liipotecat, er’ ratele plătite în amortisarea capitalului 
se restituesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea împrumuturilor acestora, proprietarul unui 
pământ ajunge la bani ieftini și este sigur că ori și când ar 
înceta din viață, pămentul rămâne liber de greunament, iar’ 
erecții mai capătă și bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
au lipsă de bani să se folosesc ă de favorul acesta.

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

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

Prospecte detaliate cu inforn.aținnile necesare se trimit 
Ia eerere, pe lângă trimiterea <Ie mărci poștale in valore <le una 
coronă pentru porto poștal.

Cererile sunt a se adresa la:
ZE^e^pxe sexxt si:ru.ț£b 

„Intrepriiijlerei de Credit ISipotecar, Eliberarea 

pamentului de greuuamentA

în Săbiiu (N. Szeben) strada Bruckenthal 36
10—10,(612)
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W „Gazeta Transilvaniei44 cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

o
o
o
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o
o
o
o
o

Cătră Domnii Studențl Români!
îmi permit a face cunoscut Domnilor Studențl dela gim- 

nasiu și școlele comerciale române din loc, că mî-am asortat 
magasinui meu cu

tot-felul de chipiurl studențesc! 
și adecă, pentru clasele gimnasiale, superiore și interiore, clasele 
comerciale și reale.

Prețul este de bucată 2 fl. 15 cr, seu 4 Cor. 30 fileri, 
Embleme comerciale bucata 15 cr. seu 30 fileri. Chî- 
piuri de clase formale 2 florini

Cât despre trăinicie și bunătate iau asupră-mî orl-ce 
garanție.

Reparaturi se efectueză bine, prompt și ieftin.
In speranță, că d-nii Studențl mă vor sprijini și cerceta 
mai mult, semnezcât

cu distinsă stimă
A. M E S O T Ă,

M a ga sin român de pălării și chipiui’l
Strada Orfanilor nr. 3.

f

o o © a o o ooo o o o □ o o
—...ANUNȚ. - •

Am onorea a aduce la cunoscința P. T. public, că 
în Schein, Piața Prundului nr» 14, în casele mele proprii, 
am deschis un

RESTAURANT,
lângă o grădină încântătore are și o posiție admi-care pe 

rabilă.
Aci

pe lângă un serviciu prompt, așa d
1) Vinuri din Ardeal și Ermelek.
2) Bere cu paharul de Steinbruch, precum și 
3; Beuturi spirtuose.
Afară dr acestea pentru distracție mai este la disposiția

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

cu deosebită stimă: 

3_* (6i8) Francisc Fînta.
©oooooooooaooo

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

e. ca:

□
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—== ANUNȚ
Cu diua de a<JI punem în circulație cea

renumită și plăcută apă minerală

REPflTI»^

mai

OOOOO —

provenită din isvorul „Bathori44 din Kâszon-Imper, 
în

mă
“ dă o apă alcalin 

care prin composițiunea ei chemică

stare cât se pote mai prospetă.
Profesorul de universitate Dr. Oela JLengyel se espri- 

astfel:
„Isvorul din Kâszon-Imper „Repati

acidă de tot escelentă,
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 Hr. Sigismund PubJcsz tpcs’:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

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

Profesorul S>r. Wilhelm Hanko se esprimă astfel: 
„Apa minerală „Bepati“ este nu numai o apă escelentă 

de beut, ci este tot-odată o apăvindecătbre, de efect 
neprețuit, și pote concura în orice privință cu apa scumpă 
importată din Boemia, numită apă de Krondorf."

Depositul principal se află
W ssr în Târgul boilor nr. 4. -sa®
rj Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.
■ H 20-25.(593)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


