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ABONA,vS;V
LA

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

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

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

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50. 

Abonamente numai la numeral poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corone, pe șese luni 2 corone

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ÂDMINISTMȚIUNEA.

Esposiția de la Sibim.
(a) Pe terenul politicei națio

nale acțiunea este paralisata.
Orisontul politic este întunecat 

și în împrejurările nefiresc!, în cari 
trăim, corabia politicei nostre națio
nale, mânată de vânturi nefavora
bile, plutesce pe valurile nesiguranței.

Cu atât mai veseli suntem, când 
putem raporta publicului nostru ce
titor despre câte un semn de vieță 
pe terenul economic și industrial.

In Sibiiu se deschide mâne es- 
posiția idustrială arangiată de reu
niunea. agricolă română din comi
tatul Sibiiului și de reuniunea me
seriașilor români din Sibiiu.

Programul acestei esposiții, ce- 
, titorii îl pot vede în numărul acesta 
j al cțiarului nostru. Aici avem de 
j gând a face pe scurt istoricul espo- 
sițiunilor și a arăta care este scor 
pul lor.

Esposițiunile, în felul cum le 
vedem, că se arangiâză în diferite 
state, nu sunt tocmai vechi. Trecutul 
lor nu se întinde mai departe, de
cât pănă la mijlocul veacului XVIII.

Ideia de a întruni la un loc și 
de a espune spre vedere publică 
productele activității industriale ale 
unui district seu ale unei țerl avu 
de la început scopul, de a presenta 
lumei un tablou, în care se se arate 
pănă la ce grad de înaintare a 
ajuns perfecțiunea lucrurilor făcute 
de mânile omului.

Al doilea scop a fost, de a pro
duce o concurență publică și de a 
da lumei prilegiu, ca prin asemă
nare, se judece, cari lucrări sunt 
mai desevîrșite. Cu alte cuvinte al 
doilea scop a fost, de a face reclamă, 
care în lumea comercială este de 
mare însemnătate.

De la esposițiunile mai restrînse 
ale unui district sâu țerl, un englez 
cu numele Sir Henry Cole a venit la 
ideia, de a aduna producțiunile in
dustriașilor din tote țările și de a 
arangia ast-fel o esposiție universală.

Importanta unei esposițiunl uni
versale este netăgăduită, mai ales 
pentru țările cu industrie înaintată, 
cari umblă să găsâscă debușeuri de 
export și în țerl străine.

Astfel s’a ținut prima esposiție 
universală la anul 1851 în Londra, 
unde 13.900 de esposanți și-au tri
mis productele lor, er esposiția a 
fost visitată de 6 milione de omeni.

Ce progres mare a făcut popu
laritatea esposițiilor, ajutată firesce 
și de mijlocele de comunicație mai 
perfecționate, se vede de acolo, că 
la ultima esposiție din Paris de la 
1900, care a fost a cjecea esposiție

universală, s’au presentat deja 100,000 
de exposanți, er visitatorl au fost 
aprope 60 milione.

Esposițiile universale fiind însă 
■împreunate cu multe cheltuell, mai 
tot-deuna se termină cu deficite, cum 
s’a întâmplat și la ultima esposiție 
din Paris, unde cu tot numărul 
enorm al visitatorilor, totuși la sfîr- 
șit s’au ales cu un deficit de 2 mi
lione de franci.

Etă de ce Germania cea chib
zuită, pănă acuma nu s’a putut ho
tărî să arangeze o esposiție univer
sală, seu măcar a tuturor țărilor din 
imperiu Din ‘contră însă esposiții 
provinciale s’au aranjat în Germania 
forte multe și cu cele mai bune re- 
sultate.

Nici noi Românii n’am vrut se 
rămânem îndărătul altor națiuni.

In vara acâsta au trecut tocmai 
40 de ani, de când s’a aranjat prima 
esposiție română, cu ocasiunea adu
nării generale a ,.Asociațiuneiu ți
nută în (filele de 28, 29 și 30 Iulie 
1862, aici în Brașov.

„ Brașovenii au călcat aci înaintea 
nestră. Dumnecjeu se le ajute, căci 
atunci e speranță, să apucăm și noi 
în urma lor!“ așa scriea Odobescu 
la 1862 în ..Revista Românău vor
bind despre esposiția din Brașov și 
constatând, că Transilvănenii i-au 
întrecut pe cei de peste Carpațl.

De atunci s’au mai arangiat în 
diferite rânduri și în diferite centre 
românesc! din Transilvania și Un
garia esposiții și tot-deuna cu bucu
rie am constatat progresul, ce l’am 
făcut pe terenul industrial.

Zeloșii conducători ai celor două 
reuniuni din Sibiiu n’ar fi putut serba 
în mod mai demn aniversarea a 10-a 
a primei lor esposiții arangiată tot 
la Sibiiu, decât chiemând pe măes- 
trii, pe calfe și chiar pe elevii din 
orașe, ca și pe harnicele țesătore și 
broditâre de la sate la concurență 
publică românâscă.

Prin acâstă esposiție se va do

vedi progresul industriei române și 
se va ridica bunul renume al idus- 
triașilor noștri.

Revista politică.
Săptămâna acâsta a fost bogată 

în evenimente politice atât interne, 
cât și esterne.

După deschiderea dietei ungu
resc!, a urmat Dumineca trecută la 
Clușiu inaugurarea monumentului regelui 
Nația Gorvinul. La serbare a parti
cipat tînărul archiduce Iosif August 
representantul Majestății Sale mo- 
narchului, guvernul, dieta prin nu- 
măroșl deputațl conduși de presi- 
dentul dietei contele Apponyi, că
peteniile administrației politice, mul
țime de fișpan! și public forte 
număros. Intre deputațl erau și 
câțl-va Sași. N’a putut trece însă 
nici serbarea acesta, fără ca kossu- 
thiștii să nu arangeze demonstrațiunl 
în contra iranului „Gott erhalte“ 
(Domne ține...) Demonstrația s’a 
făcut tocmai când archiducele Iosif 
August a sosit Sâmbătă sera la gara 
din Clușitt, unde îl așteptau miniștri 
și autoritățile orășenesc! și comita- 
tense. Musica militară a companiei 
de onore de honvedi, intonâ imnul 
după sosirea archiducelui, și atunci 
din mii de piepturi răsună imnul 
național maghiar și cântarea lui 
Kossuth. Demonstrația s’a repetat și 
în oraș. Acesta s’a întâmplat și când 
archiducele a plecat Duminecă sera 
din Clușiîi. Din causă că s’a cântat 
„Gott erhalte“ la Clușiîi, un deputat 
kossuthist a adresat ministrului pre
sident Szell o interpelare în dietă, 
văraându-și focul de la inimă îm
potriva „urgisitului imn“.

*

In cealaltă parte a monarchiei 
dualiste, în Austria se petrec erășl 
lucruri forte seriose. După o lungă 
pausă, alaltăeri în 16 Octomvrie n. 
a fost redeschis ^Seiclisrath^-ul austriac.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
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Cântece.
i.

Ești lrumosă, ești frumosă...
Singurică tu ți-o spui

Când te uiți sera ’n oglindă
Și oftezi ... de dragul cui?.. 

O ’hii, ochii sunt păcate 
Și’n ti patimi svînturate.

Las’ mirarea nu te prindă
Că m’am prins în mreja lor...

Câți n’au mai pățit ca mine?
— Basmul meu e al tuturor; 

Cine te-ar vedâ și cine 
N’ar sta mut se ți-să ’nchine

II.

Le-am văcjut trecând în cete,
Se duceau spre lumi cu sâre 

Dând din aripi pe ’ndelete,
Cete triste de cocore.

Așecjate rîndurl, rîndurl
Le-am vetfut din iarba’naltă.

Se duceau cu-a mele gânduri 
înfrățite la olaltă.

Calea bună se vă fie
Pasări dratil și fără țâră, 

Să ’ml venițl din pribegie
Cu miros de primăvară.

Veturio.

D o o h i a,.
De E&iria.

A fost, s-.: dice, odată, — c’așa 
ne spune rindul — ■ un mare împă
rat, ce închingându-și șâua pe un 
cal iute ca vântul, în lume a plecat. 
A cfis să-l ducă șoimul, precum îl 
duce gândul, spre un țărm de el vi- 

i sat.
Și înșirat-a drumbl, din cf-ile fă

când an, cu firea-i mult vitâză. Prin 
sînurl de pădure, pe margine de lan 
mereu înaintâzâ, când deodată vede 

j cum calu-i năsdravăn s’opresce.... și 
1 necheză.

Atunci gândesce iute: nu-i vre
mea cătră seră! La ce stă murgu’n 
loc? Se saltă ușor în aer, ținând pi- 
cioru’n scară; se prinde de mijloc; 
er ochul lui de vultur întinderea 
măsâră.... îșl simte a lui noroc.

Căcî lângă-un brîu de apă ce 
țâra ’n lung brăzdeză în șovăiri de- 
ârgint, se ’nalță o pădure cu vîrful 
în'spre amâză: âr pâlele-i s’alint în 
aurul din vale belșugul ce vîneză în 
al holdelor yint.

Mai mândru întru tote e chipul 
unei fete cu ochi fermecători, cu 
mijloc de albină ușor încins în bete 
sub eîriu-I piin de flori. Marama cea 
subțire n’ascunde a ei plete, ce rupte 
par din zori.

Er vîlnicul* 2) în falduri pe șol
duri leneș curge, ușor de-i sapă boiul. 
Bogata-i tinereță, ce încă nu amurge 
cu drag și-arată toiul. Pe unde ea 
coboră, în urmă-i codrul muge și 
plânge trist cimpoiul.

Și ochii lui de-odată în ținte 
chiar rămân, privind la draga zînă. 
El simte într’o clipă pe sufletu i stă
pân isvorul de lumină, și vede cu 
pripire cum dorul cel hain de ini- 
mă-i s’anină

Pășesce în spre dânsa, plecân- 
du-șl capu ’n jos, și-i c|ice cu iubire: 
„Ușor m’ai scos din minte cu chi
pul teu frumos; voescl să-ți fiu eu 
mire? Hai iute, vin cu mine, copilă 
’ncântătore, căci te așteptă Doma, 
ca mâni, mult fericită, să-și pună 
înc’o flâre pe sînu-i mândru, Roma“.

Dâr âtă că s’aude un cal care 
alârgă, pământul sub copite părând 
că vrea să-l spargă. Un rege deo
dată stă ’n fața lui Traian. Din brâu 
el iute-șl smulge cumplitul buzdugan. 
El pare ’nalt și mândru cu portul 
iui sumeț. Privind cu ochii ’n pară 
vitâzul călăreț, îi <jice cu urgie, căci 
el cu văc|u-i spuse, că ochii dela 
zînă voinicul nu-și mai rupse: „De 
unde ești străine? sciuta-i unde vii? 
Pe Decebal din nume se pâte se 
nu-lscil? Privesce, am în mână acest 
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Parlamentul vienes s’a deschis de 
astă-dată în nisce împrejurări atne- 
nințătore. Ministrul-president Koerber 
convocase în ajun o conferenfcă la 
care au participat tofi șefii parti
delor din „Reichsrath44. In confe
renția acesta Koerber a presentat un 
plan de resolvire a cestiunei lim
bilor în Austria, plan cu care Cehii 
sunt forte nemulțumiți. Ei au și de
clarat acesta într’o resoluțiuDe a 
clubului lor, în care au enunțat, că 
de-6rece prin proiectul guvernului 
dreptul de limbă al poporului cehie 
este din nou încălcat și desconsi
derat, deputății cehi vor face gu
vernului oposiția cea mai energică, 
folosindu-se de tote mijlocele obici
nuite în parlamentul din Viena.

Deja în prima ședință de des
chidere a isbucnit furtuna Ministrul 
president Koerber a vorbit despre 
cestiunea limbei, er deputății Cehi îl 
întrerupeau într’una strigând: mi- 
șelie, obrăznicie! Koerber a declarat, 
că guvernul nu va mai lua dela or
dinea cțilei cestiunea acesta, ci la 
timpul seu va presenta parlamen
tului proiecte de legi cu privire la 
regularea raporturilor de limbă în 
Boemia și Moravia. Scopul ce-1 ur- 
măresce guvernul prin acesta este, 
sg pună odată capet neînțelegerilor 
și certelor. Ministrul president res
pinge afirmarea deputățiilor cehi, 
după care guvernul e dușmanul po
porului cehie și ar vrb să facă ha
târul Germanilor.

A vorbit apoi deputatul ceh 
PaQak, care a făcut propunere for
mală. El a cțis, cuvintele minis
trului president nu că ar fi ameliorat, 
ci au înăsprit situațiunea. E o infa
mie, dise el, când ministrul afirmă, 
că deputății cehi au venit în con
flict cu poporul. A propus, ca asupra 
declarației guvernului se se discute 
în ședința următore. Propunerea a 
fost viu aplaudată din partea Ce
hilor. Cehii radicali strigau: Abzug 
Koerber! Presidentul numai cu mare 
greutate a putut se facă ordine când 
s’a făcut votarea, care s’a încheiat 
cu primirea propunerei lui Papak.

Din tote reiese, deci, că în par
lamentul din Viena s’a declarat deja 
obstrucțiunea. Situația parlamentară 
fiind astfel din cele mai critice, cu 
greu se pote admite, că „Reichs- 
rath“-ul va pute se lucreze ceva și 
sg se resolve cestiunea pactului 
vamal, care și în Ungaria a ridicat 
deja pănă acum valuri de nemul
țumire.

*
Dintre evenimentele din străi

nătate mâi mult atrag atențiunea 
cercurilor politice și diplomatice lu

crurile, ce se petrec în Balcani. După 
soirile cele mai nouă insurgenții bul
gari au incendiat în vilaetul Salo
nic două sate locuite de Români 
macedoneni. Resvrătiții bulgari ocupă 
trecătorea Pirei la rîul Struma. Sa
tele Exinovo, Krupnic, Zelienisce și 
Palez au fost de asemenea incen
diate. Cu tote acestea foile mari 
din străinătate asigură, că marile 
puteri nu vor interveni, fiind-că neo- 
rînduelile din Balcani sunt episode, 
cari nu pot să primejduâscă pacea 
lu mii.

După o telegramă a „Univer
sului1' din Bucuresci, comitetul ma
cedonean de sub conducerea lui Mi- 
hailovsky a luat următorele hotărlrî:

1) Să se convoce pentru Duminecă 
un meeting, care să discute asupra eveni
mentelor din Macedonia.

2) Se se cheme, ca să asiste la acest 
meeting, representanți ai societăților pro
vinciale.

3) Se se adreseze îndată telegra
me la Roma, Londra și Paris și socie
tăților slavofile din Petersburg și Mos
cova, expunSndu-se situațiunea din Mace
donia, cu rugămintea d’a se lua populațiu- 
nea creștinescă din acea țeră sub protec- 
țiunea Puterilor.

4) Să se adreseze un apel cătră re- 
presentanții din Sofia ai puterilor euro
pene, cu o expunere amănunțită a eveni
mentelor sâugerose din Macedonia.

5) Imediat după meeting, președin
tele Mibailowsky va pleca în străinătate 
pentru a expune cabinetelor situațiunea 
și a cere intervenția Puterilor în favorea 
populațiunei creștine.

6) Să se emită un apel cătră emi- 
granții macedoneni cari locuesc în Bul
garia, pentru-ca se dea ajutor fraților lor 
în suferință.

7) Se se adreseze un apel cătră 
toți colaboratorii causei macedonene, lo
cuitori în Sofia, pentru ca se ajute miș
carea liberatore.

8) Se se adreseze un apel cătră pressa 
bulgară pentru a susține causa liberătdre.i

9) Să se adreseze o rugăminte tutu
ror societăților femenine de bine-facere, 
ca să organiseze ajutore pentru refugiați.

10) Să se roge societatea farmaciș
tilor pentru ameliorarea stărei victimelor 
crudimilor inamicului.

11) Să înceteze edițiunea diarului 
„Reformi" și se se imprime tote soirile, 
relative Ia causa liberatore, în suplimente 
cjilnice.

Vedem așa-der, că cu tote aver
tismentele, ce i-s’a dat, comitetul 
revoluționar din Sofia își pune tote 
silințele să țină viu focul revoluțiu- 
nei în Macedonia.

Studenții italieni în România.
Studenții italieni, cari au pe

trecut o săptămână în România, au 
fost primiți pretutindeni pe unde au 
umblat, cu multă iubire și mare în
suflețire de tote clasele poporațiunei 
române.

*
La Sinaia i-a primit însa-șî grațiosă 

Regina Elisaveta, salutându-i din balcon 
cu batista.

Studentul italian Persico apropiân- 
du-se sub balcon, salută pe Regina Româ
niei cu următorele cuvinte:

„După tote emoțiunile încercate până 
acum în România, diua de adi presintă stu
denților italieni cele mai plăcute senti
mente de emoțiune.

„Din partea Romei, a Italiei și a în- 
tregei studențimî italiene, presint omagiile 
nostre Reginei Poete, care e considerată 
în Italia ca o glorie națională a României.

„Acolo scrierile sale sunt cunoscute 
ca și ale acelor mai mari scriitori italieni.

„Trăescă cea mai gentilă Regină poeta 
Carmen Sylva!“

Toți isbucniră în urale nesfârșite, er 
Regina, fâlfăind cu batista, dise: Vă mul
țumesc fărte mult!

*
La banchetul dela cercul italian 

s’au ținut două frumbse toasturi, 
unul al d-lui architect Iuliu Magni, 
președintele Cercului italian, și altul 
al d-lui Giglio-Tos președintele Fe
derației ,, Corda Fratres4.

* Acest dialog a fost recitat cu ocasia festi
valului dat la Teatrul Național din Bucuresci în 
■onorea studenților italieni. D-nele Levanda-Cri- 
senghy (Italia) și Titi Gheorghiu (România), îm-

D-l Magni dise cătră studenții 
italieni, conaționalii săi, între altele:

...„Visita vostră în aceste regiuni din
tre Tisa și Marea Negră, unde un popor 
latin, mereu amenințat din tote părțile, 
resistă de vecurl întregi, ținând viu că
tră sdre stindardul latinității în Orient — 
visita vostră în acesta țeră este ca și o 
visită în familie și, — ați sosit tocmai în 
acest an, în care se împlinesce al 18-lea 
secul de când divul Traian căpăta numele 
de Dac...“

Dice apoi, că Italienii din Bucuresci 
sunt mândri de primirea însuflețită, ce s’a 
făcut studenților italieni, prin care s’a 
strîns frăția italo-română.

„Noi Iatalienii de aici, cât de vii 
sunt sentimentele nostre de frăție, n'am 
făcut într’atâți ani ceea ce prin minune 
ați făcut voi (studențî italieni) într’o sin
gură di, și, credeți-mă, veți lăsa în acesta 
capitală un semn forte luminos de visita 
vdstră!

„Voi ați confirmat și pecetluit marea 
problemă a latinității, și între aspirațiu- 
nile vostre vă puteți mândri deja de a fi 
ajuns a cundsce cum fibrele marei vostre 
rase sunt destul de puternice, pentru a 
pute lupta și învinge cu numele magic de 
Roma.

Nu! geniul latin n’a apus încă, o 
nouă și puternică lumină răsare asupra 
țărei nostre, unde se ivesc atâtea tinere 
energii spre a se afirma vitalitatea rassei 
nostre.

Geniala idee fii „Corda Fralres\u Nil 
mă îndoesc, că densa e destinată a culege 
alte idealuri în folosul umanității și al 
progresului".

Bea în sănătatea lui Efisio Giglio Tos, 
inițiatorul acestei idei grandiose, pentru 
prosperitatea Federațiunei „Corda Fratres" 
și în sănătatea fraților români strigând : 
„Trăiască România!"

*

După acesta valorosul președinte 
al federațiunei „Corda Fratres14, d-l 
Giglio Tos adresându-se cătră tova
rășii români și concetățenii italieni 
cari erau presențl, 4ise:

Să-mi dațî voie de a vă spune câte
va cuvinte, cu tote că eu vă prevestesc, 
că ele nu vor da decât o iednă slabă a 
sentimentelor, ce mișcă sufletul meu în 
acest moment plin de intimitate și de cor
dialitate, sentimente, cari se traduc mai 
bine printr’o simplă mulțumire din inima 
smulsă de emoțiune și consacrată prin la
crimile, ce se ivesc în ochii noștri.

Noi suntem aci ca în casa nostră, 
suntem în familie, suntem pe un colț de 
pământ italian, care ne amintesc» patria- 
mamă, de care atât pe voi. cât și pe noi 
ne unesc legăturile cele mai sfinte, cari 
pot lega pe om de pământul seu: legătu
rile de iuuire și de mândrie națională.

Bine-cuvântată fie acestă călătorie, 
eu repet de două dile în mine, fie bine
cuvântată, căci ei îi datorim repedea și 
binefăcătdrea deșteptare a unei iubiri, pe 
care o credeam mortă în inimile nostre— 
iubirea de patrie!

Grație vouă, Românilor, grație vouă 
concetățenilor din colonia italiană, se re
simt în noi aceste fremăte de patriotism, 
din nenorocire amorțite în inimile unor 
persdne, cari mai bine decât noi ar pute 
să le facă a vibra italienesce.

Vă adresez adevărate mulțumiri vouă 
tovarăși români, și vouă membrilor colo
niei italiana din România, demni și tari 
agitatori ai naționalului nostru drapel, 
vouă cari la porțile provinciilor antice 
asiatice ale Romei nostre, vă păstrați cre
dincioși păzitori ai civilisației latine, meu. 
ținând prin esetnplare institution! integri 
tatea limbei lui Dante, păstrând inalterată 
puritatea acestei dulci limbi, care e un 
glorios patrimoniu național.

Bea în sănătatea d-lui Magni, pre
ședintele cercului italian, al d-lui Cazzavi- 
lan și a tuturor Italienilor din Bucuresci, 
și încheie dicend:

Și în fine, ridic paharul meu pentru 
eterna Roma, pentru Italia nostră, pentru 
acesta a treia Italie, care călăuzită de 
mâna energică și prudentă a tînerului nos
tru suveran, se ridică într’o minunată re- 
nascere civilă și industrială — pentru 
acestă a treia Italie, pe care noi nu ornai 
vroim supusă seu disprețuită, ci tare, res
pectată și iubită, ca pe timpurile lui Tra
ian, pentru acea Italie, pe care deul Ro
mei o revindecă liberă și unită și de la 
Lilibeo la AlpI și la golful Guarnero pe 
pământurile sale, regină peste mările sale, 
măestră în arte și în sciință și vecinie 
propovăduitdre de ori-ce cuvânt relativ la 
civilisație și la frățescă armonie

** ¥

toiag străbun; pe cei cu gânduri 
rele eu sciu ca s6-i repun".

— Dâcă ml cunosc! gândirea, 
atunci Tra’an îi 4'ce> de sigur a4i 
din douS un cap trebui să pice.

Se iau la luptă drdptă voinicii 
amendoi; se luptă pân’ la morte cu 
rîvnă de eroi... Norocul stă pe par
tea vitezului Roman.... Pe Decebal 
îl culcă... Șirepul năzdrăvan anume 
arătase popasul lui Traian.

Italia si România.*J
De C. IJrăescn.

România.
Bine-ai venit în țeră !

Cu pane și cu sare 
Eșitu-țl-am 'nainte

ca ’n di de sărbătore 
Și mândru că coliba

tu astădl i-ai cinstit,

Un neam întreg, prin mine
ureză : Bun sosit! 

....Coliba nostră ’i mică,
der din străbuni rămasă 

Și adi când te primesce,
ea pare mai frumosă.... 

Ogorul nostru-i tînăr,
dăt- spicu i ce lucesce 

De vremile străbune
cu fală aijl vorbesce 1 

Iflr pânea asta bună
și-așa fierbinte ’n miecl 

E cdptă ’n vatra țărei....
tu poți s’o simți... s’o vedl....

Italia.
Urarea vdstră caldă

din inimi vi-i pornită 
Și sufletu-ml de soră

o simte înfiecită ...
Coliba vostră-i mică,

der numele ei e mare, 
Căci ea vă aparține,

și cinstea ei nu more 1 
Eu vă cunosc coliba....

Deși trăim departe

brăcate în pitorescile costume naționale ale țărilor 
pe cari le întrupezi, împrumută versurilor bine 
simțite ale d-lui Brăescu, prestigiul drăgălășiei și 
talentului lor. Auditorul le aplaudă cu căldură.

Suntem totuși aprope....
Așa stă scris la Carte !

Și cartea ’n care scris e
al gintelor Destin

Nu minte, când e scrisă
cu sânge de Latin!

Tu m’ai primit cu pane...
Ca inima-țl e caldă....

Și-i bună că-i din grâul
crescut la tine ’n holdă !

Să-ți fie Cerul pază
și binecuvântare

Iți dă, cu glas din suflet,
o sor’a ta mai mare.

Să-ți fie ’n veci coliba
cinstită și curată,

Er grâul să spordseă 
în holda

....Și-acum întinde fruntea,
căci mama,

Trimisu-țl-a prin mine 
o caldă

România.
O ! da, sărut pe frunte-țl

pe Roma, mama nostră,
Și rogu-te c’odată

întorsă ’n țera vdstră,
Să spui bătrânei mame

— te jur, te jur pe Zei —

ta bogată! 

la plecare, 

sărutare....

Că n’am uitat o clipă
că sunt: Copila Ei! 

Să-i spui, că Datini sfinte
pe câte mi-lea dat 

Eu le-am cinstit pe tote
și ’n sânge le-am păstrat! 

....Și-acum vă dațî în lături
și sora mea poftescă 

Să guste din odihnă
în casă românescă 1

Codrul crucii.
Scoboram la vale. Drumul în stare 

forte prostă, era așa de strîmt din causa 
celor două maluri, de de-oparte și -de alta, 
încât nu ar fi putut încăpea o căruță în
cărcată cu fân. Copaci bătrâni și falnici se 
înălțau pe ambele maluri, împr-unâudu-.șl 
ramurile, făcând calea prin acestă pădure 
un tunel natural. Stânci enorme stăteau ne
păsătore ici și colea înfipte pe jumătate în 
pământ și pe care mușchiul le luase în 
stăpânire.

Etă o pietră de-asupra malului, în care 
e înfiptă o cruce de lemn pe jumătate pu
tredă. Stătuiîi pe loc și cetiiă : „Cine ajunge 
aici, să facă trei cruci și apoi să trecă îna-
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Mercurî la drele ll/2 d. a. a fost o 
recepție la d-1 Butculescu str. Clemenței, 
a căruia casă era splendid aranjată pentru 
acest scop. Masa era împodobită cu bradî 
și la mijlocul ei o piramidă, purtând în 
vârful ei două stăgurî unite, italian și ro
mân. La mijlocul piramidei era scris: 
„Vivat gintea latină".

Intre toastanțî cel dintâi fu d-1 But
culescu, care ridică păharul pentru tine
rimea universitară a Italiei. Studenții ita
lieni Persico și Vitalle mulțumesc cu multă 
căldură.

D-1 Butculescu oferi după aceea. în 
semn de amintire, studenților italieni câte 
o medalie de argint a societății coopera
tive, proclamându-i tot-deodată membri ai 
acestei societăți.

*

La 3 <5re d. a. s’a ținut la Atheneu 
festivalul pentru înființarea Ligei Italo- 
Române. Festivalul s’a deschis prin imnul 
italian, cântat de corul seminarului cen
tral, după care d-1 Georgescu, student., a 
ținut o cuvântare în limba latină, urând 
studenților italieni bună venire.

După ce corul a mai cântat „Tră- 
iescă Regele" și „Latina Ginte“, d-1 Iliescu 
președintele comitetului de recepție, a 
apelat la Românii de pretutindeni pentru 
înființarea Ligei italo-române, dând cetire 
programului.

D-1 Giglio Toss, a ținut o conferință 
arătând iote peripețiile prin cari a trecut 
România, care cu tdte acestea șl-a con
servat limba. Oratorul a arătat cu acăstă 
ocasiune mulțumirea ce simte pentru fru- 
mosa idee a înfințărei Ligei italo-române.

Abia sfîrșesce d-1 Giglio Tos confe
rința sa, și d 1 Iliescu apare pe scenă cu 
drapelul albastru al Ligei culturale, pe 
care d-1 Giglio Toss depune ’un prea fru
mos tricolor italian. In acest moment tot 
publicul adunat în sală aclamă pe frații 
italieni.

*
Joi diminăța studenții italieni au pă

răsit Bucurescii plecând cu trenul de Ver- 
ciorova. Ei au fost însoți pănă la graniță 
de vre-o 60 studenții români.

Dintre dspeți au rămas numai d-nii 
Giglio Toss. Persico și Enrico Giacomo 
Caramela pentru câte-va dile în capitala 
română.

Un toast pentru Gintea Latină.
Toast rostit de d-1 Onciul, profesor universitar, la 

bauchet.ul oferit de primărie studenților italienii, 
în 21 Septemvrie.

Domnilor 1
Analele capitalei române înregistreză 

astădl un eveniment, care înalță inimile, 
care încălcjesce sufletele, evocând gloria 
trecutului și luminând perspectiva viito-u- 
lui: este calda îmbrățișare a două națiuni 
surori, a două națiuni crescute de unul și 
același trunchiti, depărtate una de alta prin 
restriștea timpurilor, surori cari se reunesc 
în îmbrățișarea lor doiosă, esclamand Tră- 
iescă Italia! Evviva Romania!

A fost un timp, câ.nd cele trei conti
nente ale lumei antice nu erau decât, o sin
gură națiune stăpână, un singur nume de 
popOr mare și respectat: națiunea romană, 

inte“. Era scris cu litere vechi, cari abia 
se mai descifrau.

Ce e drept făcuiu cele trei cruci în 
tăcere, apoi mirat când întorseiă capul, bă
trânul care mâna caii, era în rugăciune.

Lăsându-l pănă s’a ridicat, îl întrebai 
ce însemndză crucea acesta și cele scrise 
pe ea și-l rugaifi să-mi povestescă. Betrânul 
oftând începu:

Iubite domnule, istoria ori povestea 
acesta cum vrei să-i dicl, nu-i așa de lungă 
pe cât e de fiorosă pentru cel ce a gustat 
papara, și pe cât trebue să fie de intere
santă pentru un necunoscut al ei, precum 
ești d-ta.

Sunt acum 45 de ani de când țin 
minte acestă întâmplare. Eram flăcăiaș și 
fiind-că eu de locul meu sunt din cătunul 
ce se vede, trebuia, ca și când aș fi voit să 
trec la târg cu ceva de vencjare și nu nu
mai eu ci orl-cine ar fi fost, eram nevoit a 
trece pe aici, căci alt drum, după cum verif 
d-ta nu mai este. Acum ascultă: Orl-cine 
ar fi fost, când ajungea în dreptul crucii ! 
aceștia, care atunci nu era, de s-, îutempla ! 
se fie 
și dus tocmai în mijlocul codrului 

pe jos, era luat de un vânt puternic I 
unde ;

numele civis Romanus. A fost un timp 
când de la țărmurile Atlanticului pănă la 
gurile Dunării și pănă în culmile Carpați- 
lor, răsuna una și aceeași limbă, mândră și 
impunătore: sermo Romanus. Era timpul 
cel mai măreț în istoria nămului omenesc.

Atunci Latinul de la Tibru și din Ape- 
ninl era una cu Latinul de la Dunăre și 
din CarpațI, una ca Roman, una prin graiu 
și prin virtute. Acesta unitate națională era 
întreținută și prin o neîntreruptă unitate 
teritorială. Prin frații noștri de peste Du
năre, Macedo-Românii și Istro-Românii de 
astădl, carij mai înainte ocupau părțile de 
mladă-nopte ale peninsulei balcanice lângă 
Dunăre și Sava pănă la țărmurile Adriati- 
cei, elementul roman al Daciei Traiane era 
în neîntrerpută legătură etnică cu țera 
mumă Italia. Dâr nu ne-a fost scris, așa 
uniți să rămânem.

Veni apoi un timp când sentinela ro
mană da la Dunăre, sentinela civilisațiunei 
latine la hotarele barbariei, fu sdrobită de

„o negră veste:
„Borna, Roma nu mai este !

„Fiul Romei cei bătrâne 
„Scapă armele din mâne, 
„Câmpul luptei părăsesce 
„Și spre munți apoi pornesce;

er în urma lui
„Cade-o nopte ’ntunecosă
„Nopte orbă, fiorosă....

precum marele nostru poet Alexandri, poe
tul Gintei Latine, atât de bine caracteri- 
seză acestă prea tristă epocă a istoriei 
nostre.

In vâcurile de restriște ce urmară, le
găturile cari pănă atunci uniau colonia lui 
Traian cu Italia, au fost rupte cu desăvâr
șire. Unitatea teritorială a elementului la
tin de la Dunăre cu țera mumă a fost des
ființată prin aședarea Slavilor în peninsula 
balcanică pe la începutul secolului VII, ve- 
nițl mai ales în alaiul Avarilor crunțl și 
cutropitorl. Acestă năvălire cumplită, când
— precum dice uu scriitor contemporan
— „sângele curgea ca apa“, a silit pe frații 
noștri din sudul Dunării să se retragă spre 
mlada-di, provinciile dunărene ale imperiu
lui roman de răsărit devenind prada bar
barilor, ce le-au ocupat. Ast-fel s’a rupt și 
ultima legătură ce ne mai rămăsese cu ele
mentul latin din Occident, unitatea terito
rială. Așa ne-a fost fatalul destin al is
toriei.

Deslipită de lumea latină, o insulă în 
noianul barbariei, colonia lui Traian pierdu 
tot, afară de pământul său strămoșesc în 
care a rămas, afară de ființa sa latină și 
consciința originei sale romane. Deși forte 
vagă și nebulosă, totuși a păstrat o tradi
ție națională, că „de la Râm ne tragem11, 
cum die cronicarii noștri cei mai vechi.

Când însă acâstă consciință a latini
tății a fost să devină consciință națională 
în adevăratul înțeles al cuvântului, prima 
rază de lumină, care ne-a deșteptat la nouă 
vieță, ne veni din Italia. Ren aseerea lite- 

se rătăcea și de unde rare-orl se întâmpla 
să scape cu vieță. De era călare, călărețul 
era trântit jos, și ori îșl frângea un picior, 
ori o mână, er calul se îngropa pănă la 
genunchi în pământ, de ar fi fost cu carul 
cu boi seu cu trăsura cu cal, era răsturnat 
cu orl-ce ar fi avut în car, încât de multe- 
orl murea, er dobitocele îngropate păna la; 
genunchi. Acâsta n’așl fi credut’o și nici nu ; 
ași crede-o, decă nu i-așl fi gustat papara 
atât de îngrozitor, încât am rămas nenoro
cit pănă astădl.

Aceste cjicend bătrânul îșl arăta mâna 
stângă al cărui braț era rupt și deși vin
decat se cunoscea forte bine. Acele chinuri 
îngrozitore, urma bătrânul, le suferea ori 
și cine ar fi fost și ori cât de tare de în
ger, numai decă trecea noptea înainte de 
căutători, căci după ce cânta cocoșul totul 
era liniștit și putea trece orl-cine șuerând 
și fără frică. Primarul nostru văcjend de
sele nenorociri și marea spaimă ce cuprin
sese pe omeni, ruga pe starițul mănăstirei 
din deal și pe care o vei vedâ acum, să 
facă cu toți călugării rugăciuni, os dor’ ar 

erau pe aici. Sta- 
că va veni; și în adevăr

înlătura duhurile rele ce 
ritul îi promise,

relor și artelor antice, purcâsă din Italia, 
muma literelor și artelor moderne, a făcut 
și renascerea română. Umanistul italian 
Bonfin, adus la curtea regelui Matei Cor- 
vinul rege, fiu de Român pe tronul Unga
riei, este cel dintâifl scriitor, care ne-a ară
tat istoria originei nostre, scoțând din is
toricii antici soirile despre cucerirea și co- 
lonisarea Daciei de cătră împăratul Tra
ian întemeietorul poporului român.

Acâsta rază de lumină era prevesti- 
torea sărelui ce urma să ne răsară din scri
erile însuflețite și înălțătbre ale lui Miron 
Costin asupra originilor române, călăuzit 
mai ales de Bonfin. Consciință națională, 
deșteptată la noi prin scrierile istorice ale 
lui Miron Costin, Nicolae Costin, Costantin 
Cantacuzino și Dimitrie Cantemir, tote pur
cese de la același isvor; consciință națio
nală, deșteptată peste munți prin cei trei 
apostoli ai Românismului, Clain, Sincai și 
Maior, parte pe urmele înaintașilor din 
Principate, parte în urma unei nouă alimen
tări culturale din Italia: acâstă consciință 
națională a creat cultura nostră modernă 
și România nouă.

Și când redeșteptată consciință națio
nală, c<re ne chema la viâță nouă, cerea 
unirea țărilor surori și întemeiarea unei 
Dinastii,

„A Italiei libertate
„Insufla o nouă viâță 
„Legiunilor uitate 
„De la Dunărea mărâță,

precum ârășl atât de nimerit spune poetul 
nostru Alexandri. Cele două date mari ale 
istoriei nostre contemporane: 1859, anul 
unirii Principatelor, și 1866, anul înteme
ierii Dinastiei italiene.

ZElltă, domnilor, cum istoria a legat o 
triplă legătură între noi și voi, frați Ita
lieni : legătura originei comune, legătura 
renascerii nostre naționale prin renascerea 
din Italia, legătura faptelor mari, cari în 
același timp au creat Italia nouă și Româ
nia nouă.

Fie că acestă legătură să sporăscă și 
să fie întărită prin tînăra generațiune a ce
lor două națiuni surori, prin tînăra genera
țiune al cărei entusiasm este garanția vii
torului !

Pentru acesta, pentru unirea, cresce- 
reâ și înflorirea gintei latine, închin.

SOIRILE DUEL
— 5 (18) Octomvrie.

Familia Moesonyi pentru catedrala 
din Sibiiu. Ilustra familie Moesonyi a dă
ruit pentru zidirea nouei catedrale române 
gr. or. din Sibiiu suma însemnată de 
60,000 corone. In scrisdrea membrilor 
familiei prin care s’a oferit acestă sumă, 
scrisore adresată I. P. S. Sale Metropolirului 
loan Mețianu, se dice că darul acesta se face 
în pia amintire și din iubire și venerațiune 
față de fericiții în Domnul adormiți Oate- 

în (jiua de Boboteză veni în pădure. 
Se făcu mai întâiu sf. Iordan așa de 
frumos, încât n’am vădut nici odată și nu 
cred că ași mai vede slujbă așa de frumosă. 
Venise tote satele de prinprejur. încât nu 
mai încăpea. Pănă și copacii erau plini de 
lume. După sf. Iordan se făcură rugăciunile 
cuvenite și se îngropa cu mare pompă 
acestă cruce pe care O văduși d-ta și des
pre care m’ai rugat să-ți povestesc. Dum- 
nedeu să dea iertare de păcate bietului sta
reț și bietului popă de atunci, căci au mu
rit amândoi. Și de atunci, mai adăuga bă
trânul, p6te trece orl-cine pe aci fără temă 
în orl-ce timp, fie diua, fie noptea-. Nimic 
nu i-se întâmplă, întră și ese din pădure 
sănătos.

In acest timp ajunsesem la mă
năstire. O adevărată podobă antică deși 
aprope ruinată. Mușchiul învălise tot 
acoperemântul, ea e încă falnică de tre
cutul său, și amintesce orl-cui ar fi ză- 
rit’o că o fost un adăpost al creștinilor 
de urmăririle furioso ale Turcilor. îșl purta 
încă colanul său de zid acoperit de bălării 
și de ederă.

(,.Cr.“j I. V. Nestor. 

rina, Mihail, Antoniu, Georgiu și Eugeniu 
de Moesonyi. Scrisărea pdrtă data de Bir- 
chiș 22 Septemvrie și e subscrisă de d-nii 
Alesandru Moesonyi, Zeno Moesonyi, văd. 
contesa Andreiu Bethlen nasc. Livia de 
Moesonyi, contesa Rudolf Bissingen născ. 
Georgina de Moesonyi, văd. Eugeniu de 
Moesonyi născ. Teresia Horvath de Vala- 
ber. Prin fapta acăsta mărăță ilustra fa
milie de Moesonyi a dat o nouă dovadă 
de interesul ce-1 pdrtă distinșii ei membrii 
față de biserica și nemul românesc.

La redacția nostră s’a făcut în 
sera de Sâmbăta trecută, din partea jude
lui de instrucție Kolld dela Tergu-Mure- 
șului, însoțit de procurorul de acolo N. 
Lazar, perchisiție domiciliară, căutându-se 
după manuscrisul a două articule publicate 
în „Gazeta Transilvaniei14 nr. 192 și 193 
în afacerea espulsării redactorului Cramer 
din Timișora,— însă fără resultat. Redacto
rul responsabil al „Gazetei" d-1 Traian H. 
Pop, care a fost ascultat în dimineța ur- 
mătdre de amintitul jude la poliția din 
localitate, a înaintat recurs în contra ur
măririi.

Arestarea redactorului Schroff. 
Tot Sâmbăta trecută s’a făcut perchisiție 
și la redacțiunea diarului săsesc din loca
litate „Kronstădter Zeitung". D-1 Herman 
Schroff, redactorul numitei foi, fu citat pe 
a doua di la poliție. Terminându-se inte
rogatorul, Schroff fu declarat arestat 
și în sera acelei (jlile fu transportat în 
arestul preventiv din Târgul-Mureșului.

Despărțementul „Beiuș“ al Asocia- 
ținnei șî-a ținut adunarea generală în 
diua de 28 Septemvrie st. n. în Băița. In 
acestă comună erariul are mine de me
tal, er funcționarii direcției acestor mine 
fiind adăpațî la isvorul șovinismului, au 
încercat să zădărnicescă acestă adunare, 
însă fără succes. Resultatul sforțărilor lor 
dușmănose a fost, că inteligența română 
s’a presentat la adunare în număr și mai 
mare, de cum se aștepta. Din Beiuș au 
mers protopopul Antal cu domna, profe
sorii Marinescu, Ștefanica, Dr. Stan, Ar
deleana, Fabian, Selăgian și alții în nu
măr considerabil. Adunarea a fost presi- 
dată de venerabilul profesor pensionar G. 
M. Marinescu, care a rostit un însuflețitor 
discurs. Raportul l’a cetit secretarul d-1 
Nic. Fabian, er raportul despre starea 
cassei d-1 prof. Vas. Ștefanica, cassier. D-1 
P. Dan, rectorul internatului gr. or., a cetit 
o disertațiune. ^Despre folosul tovărășii
lor". A fost și o exposiție de țesături de 
casă. La banchetul, ce a urmat, președin
tele a toastat pentru Maiestatea Sa Mo- 
narchul, părintele G. Bogdan pentru co
mitetul central al Asociațiunei, P. Dan 
pentru coinercianții și meseriașii români, 
Ardeleana pentru preoți și învățători. S’a 
mai toastat pentru popor, apoi în sănăta
tea veteranului preot Palladi din Finiș etc.

Sinod estraordinar la Arad. „Bi
serica și Șcdla" din Arad spune în nu
mărul său din urmă, că Joi în 26 Sept. v. 
(9 Octom.) s’a ținut o ședință plenară a 
consistorului gr. or. aradan. Intre altele, 
la propunerea asesorului Dr. Nicolae Oncu, 
s’a hotărît convocarea unui sinod estra- 
ardinar eparchial, „al cărui obiect să fie 
esclusiv cestiunea de întârdiere a întăririi 
alesului episcop și îndeplinirea scaunului 
episcopesc în timpul cel mai scurt posibil 
Sinodul acesta estraordinar s’a convocat 
pe diua de 20 Octomvrie (2 Noemvrie n.) 
Decă pănă atunci cestiunea episcopiei ar 
fi resolvată, Sinodul nu se va ține".

Ministrul Wlassics la Beiușift. Mi
nistrul cultelor și instrucțiunei publice 
Wlasics, întorcendu-se de la Clușiu, unde 
a asistat la desvălirea monumentului re
gelui Matia, din Oradea-mare s’a repedit 
pe neașteptate la Beiușiu și s’a dus fără 
veste la gimnasiu, unde a întrat din clasă 
în clasă și s’a urcat la catedră, întrebând 
însuși pe studenți ispitindu-i, să vadă decă 
sciu bine unguresce și decă cunosc bine 
istoria și literatura maghiară? — De la 
gimnasiu apoi s’a dus la șcdla română de 
fete, unde de asemenea a adresat elevelor 
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întrebări din limba și istoria maghiară. 
După ce șî-a terminat inspecția, ministrul 
a ținut profesorilor o cuvântare, în care 
i-a îndemnat se crescă tinerimea în fide
litate și credință cătră statul maghiar. Se 
vede, că d-1 ministru are mare temă, ca 
s6 nu crescă tinerimea în spirit național, 
că de tema asta nu pot sâ dormă nici 
autoritățile, nici diariștii, nici miniștri ma
ghiari.

Comisari la alegerile congresuale. 
Pentru conducerea alegerilor de deputați 
la congresul național-bisericesc, consisto- 
riul archidiecesan din Sibiiu a numit 
pe următorii: a) din cler pentru colegiul 
electoral Sibiiu—SSliște, cu locul central 
de alegere Sibiiu-Cetate, pe protosincelul 
Dr. Eusebiu R. Roșea director seminarial; 
pentru colegiul Sebeș-Alba-Iulia, cu locul 
central de alegere Alba-Iulia, pe proto- 
presbiterul-asesor consistorial Nicolae Ivan 
pentru colegiul Deva-Hațeg, cu locul cen
tral de alegere Deva, pe protopresbiterul 
Huneddrei Avram Pecurariu; pentru co
legiul Ilia-Geoagiu cu locul central de ale
gere Ilia, pe protopresbiterul Sibiiului,Ion 
Papiu; pentru colegiul Zarand-Câmpeni, 
cu locul central de alegere Abrud, pe 
protopresbiterul Zarandulni, Vasilie Da
mian; pentru colegiul Turda-Clușiu, cu 
locul central de alegere Clușiu, pe proto
presbiterul Ungurașului, Pavel Roșea; pen
tru colegiul Solnoc-Bistrița, cu locul cen
tral de alegere Deșiu, pe protopresbiterul 
Solnocului Samuil Gupșa; pentru colegiul 
Târnava-Sighișdra, cu locul central de 
alegere Mediaș, pe protopresbiterul Oo- 
halmului, Nicolae Mircea ; pentru colegiul 
Treiscaune-Brașov, cu locul centrul de 
alegere Brașov, pe protopresbiterul Bra
șovului Ioan Petrie; pentru colegiul Bran 
Făgăraș, cu locul central de alegere Fă
găraș, pe protopresbiterul Făgărașului, lu- 
liu Dan. b) pentru scrutiniile mirenilor: 
în cercul Sibiiu, cu locul central de scru- 
tiniu Sibiiu-Cetate, pe asesorul consistorial 
Pantaleon Lucuța, căpitan ces. și rep\ în 
pensiune; în cercul Săliște, cu locul de 
scrutiniu. Seliște, pe asesorul consist. Par- 
teniu Cosma directorul,, Albinei11 $n cercul 
Sebeș, cu locul de scrutiniu Sebeșul să
sesc, pe fiscalul cons. Ioan de Preda; în 
cercul Alba-Iulia, cu locul de scrutiniu 
Alba-Iulia, pe Dr. Vasilie Bologa, directo
rul șc61ei civile de fete; în cercul Deva, 
cu locul de scrutiniu Deva, pe adv. Dr. 
loan Mihu (Orăștie); în cercul Hațeg, cu 
locul de scrutiniu Hațeg, pe Ambrosiu 
Bârsan, senator magistratual în pens. (Ha
țeg); în cercul Ilia, cu locul de scrutiniu 
Ilia, pe pretorul în pens. Iosif Orbonaș 
(Orăștie); în cercul Geoagiu, cu locul de 
scrutiniu Hondol, pe adv. Dr. Aurel Mun
tean (Orăștie); în cercul Zarand, cu cer
cul de scrutiniu Brad, pe profesorul Con
stantin Costin (Brad); în cercul Câmpeni, 
cu locul de scrutiniu Câmpeni, pe Mihail 
Andreica, proprietar în Câmpeni; în cer
cul Turda, cu locul de scrutiniu Turda, 
pe George Boldea căp. în pensiune; în 
cercul Clușiti, cu locul de scrutiniu Clușiu 
pe adv. Vasilie Almășan; în cercul Sol- 
noc, cu locul de scrutiniu Deșiu, pe adv. 
Dr. loan Fărcaș; în cercul Bistrița, cu lo
cul de scrutiniu Bistrița, pe adv. Dr. Va
silie Pahone ; în cercul Târnava, cu locul 
de scrutiniu Mediaș, pe adv. Dr. Liviu de 
Lemeny; în cercul Sighișora, cu locul de 
scrutiniu Sighișdra, pe Dr. Nicolae Vecer- 
dea, secretarul Albinei; în cercul Trei- 
scaune, cu locul de scrutiniu Sepsi-Sân- 
georgiu, pe adv. Ioan Lengeru; în cercul 
Brașov, ou locul de scrutiniu Brașov, pe 
loan Popea, profesor pensionat; în cercul 
Bran, cu locul de scrutiniu Codlea, pe 
adv. Iosif Pușcariu; în cercul Făgăraș, cu 
locul de scrutiniu Făgăraș, pe adv. loan 
Turcu.

Alegere de deputat în Reghinul- 
săsesc. Dintr’o corespondență, ce ni-se 
trimite din Reghinul-săsesc, estragem ur- 
mătorele: La 7 Oct. n. s’a făcut în Re
ghin alegere de deputat dietal în locul 
fostului deputat Kemeny Akos, numit fiș- 
pan în comitatul Târnavei mici. Au fost 
doi candidați: contele Teleky Domokos și 

Urmanczy Nandor din Toplița-română. A 
reușit cel din urmă. Corespondentul nos
tru releveză cu durere, că la alegere au 
participat fdrte mulți alegetori români, 
preoți și învățători. Alegerea s’a întâm
plat între pusei și baionete, căci au fost 
duși la fața locului 140 infanteriști din 
regim. 64 din Târgu-Mureșului și 40 gen- 
darmi și polițiști.

Mișcare pentru liturghia maghiară. 
O fdie ungurescă din Oradea aduce soi
rea, că în diecesa gr. catolică a Orădii 
s’ar fi pornit o mișcare pentru a cere, ca 
se se facă slujba în biserică în limba un
gurescă. — Suntem siguri, că acesta este 
numai o iscodire din partea acelei foi și 
că tdtă mișcarea n’o fi alta, decât sbuciu- 
mările câtor-va parochii rutene, cari au 
rămas sub jurisdicțiunea episcopului de 
Oradea. Este sciut anume, că tot tără
boiul, ce s’a făcut în jurul liturghiei ma
ghiare, a fost inițiat de clerul rutean.'

Din oalumniile unui kossuthist. Un 
deputat kossuthist, Hentaller Lajos, s’a 
pus să scrie romane în Foița diarului 
„Fuggetlen Magyarorszâg1*.  El publică 
tocmai acum un roman întitulat „Dalias- 
idok“ în care tracteză evenimentele din 
timpul revoluțiunei. In capitolul „Ardea
lul și grozăveniile Valachilor**  scrie mi
nuni. Dice, că „înșiși prefecții valahi ste- 
teau în fruntea masselor fanatisate și le 
conduceau în contra Maghiarilor1*,  pe unii 
(dintre Maghiari) îi legau între două scân
duri, îi tăiau în două cu ferestrăul; pe 
alții îi legau de stâlpul porții și îi între
buințau ca țîntă la esercițiile de împușcat 
au fost și de aceia pe cari i-au fript de 
vii, îi ungeau cu rășină și le dădeau foc 
să ardă ca nisce făclii. Pe venerabilul 
octogenar Axentie Severn îl numesoe ban
dit mișel și asasin crudei și laș, care tră- 
esce și adi“ („ehhez a meg ma iseletben 
levo gaz banditâhoz es verengzb gyăva 
gyilkoshoz). — Minunată beletristică se 
face astfel în colonele (Harului căpeteniei 
partidului kossuthist. De am scrie noi ast
fel, Domne cum ar mai striga după pro
curori !

,• • • ■ . ii-

Omorît de taur. Din Tohanul-vechiu 
ni-se scrie: Comuna ține taurii comunali 
în regie proprie. Ca îngrijitor a fost pus 
locuitorul de aici Spiridon Calborean. Cea 
făcut, cum s’a întâmplat, nu se scie: atji 
dimineță l’au aflat mort lângă iesle lângă 
picidrele de dinainte ale unui taur de 
vacă — pinzgau —, turtit și sfășiat la 
piept și cu piciorele înțepenite, însă sgâr- 
cite. Pote încă de aseră se fi murit. Re- 
pausatul era în vârstă de vre-o 48—49 
ani, nevastă și copii nu au rămas după el. 
S’a făcut raport să iese comisiune.

Un moșneag mort de fonie. Edu
ard Kittrich era de opt-deci și doi de ani 
și îșî câștiga pânea ca calfă de tâmplar' 
(mesariu) în Budapesta. Era însă om bă
trân și deși îșî dădea totă silința să mun- 
câscă ceea-ce câștiga prin munca lui bă- 
trânescă, nu-i ajungea să-șî potă plăti pa-' 
tul, unde dormia, să se îmbrace și să se 
și hrănescă. Intr’o di apoi l’a apucat slă
biciunea în măsură așa de mare, în cât 
n’a mai putut pune mâna pe rindea (gi- 
lău) și a cădut jos fără simțiri. Poliția l’a 
dus la spitalul „Rochus“, unde doctorii 
au căutat să-i dea o hrană mai bună,,, c.a.. 
să-șî recapete puterile. Stomacul lui însă 
era așa de slăbit de atâta fome, în cat 
nu mai putea primi nicî un fel de mân
care. Bătrânul Kittrich a murit. Doctorii 
i-au pus în actul de morte drept causă a 
morții: fomea. A murit sărmanul de 
fome.

Din Sasca-montană. D-1 Alesandru 
Băiaș din Sasca-montană ne răgă să dăm 
loc jn fdie următorelor rânduri. „In anul 
trecut, dice d-1 Băiaș, în nr. de Duminecă 
3 al „Gazetei Transilvaniei1* de la 21 Ian. 
(3 Februarie) 1901, a apărut la „soirile 
dilei**  o corespondență din Sasca-montană 
cu titlul de „Cor nou de meseriași în 
Sasca-montană1*.  Soirea cuprindea o min
ciună de cele cornurate, căcî nicî vorbă 
de cor nou. Ca persdne, cari ar fi figurat 
în cor, „săscanul1* a pus nisce persdne 

peste 70 anî, șchiopi, femei iac’așa. In 
loc de a face laudă neamului nostru, co
respondentul îl defairnă cu aceste min
ciuni și batjocuri. Noi Săscanii ne-am în
tristat de un ast-fel de blam și toți ne 
întrebam, ore cine o fi pârlitul acela, care 
a scris? Abia acum de curând am aflat 
pe ticălosul de „săscan**...  Nu ași lua în 
nume de rău, decă vr’un om din clasa de 
jos făcea ast fel de lucruri, der ea să facă 
acesta o persdnă cultă, ce se pretinde a 
fi „lumina poporului", n’ași fi credut. 
Acum după-ce am audit, că cine este 
„săscanul* 1, care a abusat de numele meu, 
a-șî pute să-l pîrăsc la judecătorie, der 
asta nu o fac, cu ast-fel de persdne nu 
vreu să-mi pierd timpul și să mă înfățișez 
cu el înaintea județului. Săscanii vor scii 
și așa din rândurile acestea cine este acel 
om. Atâta am credut de bine să spun 
pentru justificarea mea și pentru lămuri
rea on. public cetitor**.

Concert. In Sebeșul săsesc se va 
da Joi în 23 Octomvrie un concert în 
sala hotelului „Leul de aur*  cu concursul 
domnei Irina Vladaia, a domnișdrei Hor- 
tensa Medean, precum și a d-lui Otto Bau
mann și a „artistului dramatic1* numit 
Grigore Savu. Concertul este anunțat ca 
„concert de binefacere1*,  ca și multe alte 
concerte date de d-na Vladaia în diferite 
orașe ale Ungariei și Transilvaniei.

Circul Henry. Representația de elită 
de aseră, a reușit splendid. Circul era în- 
desuit de public. Producțiuni nouă ne 
mai vădute la alte circuri, au fost esecu- 
tate. Mâne, Duminecă, se vor da două re- 
presentațiuni, una după amiadî la 4 ore 
și alta sera la 8 ore.

0 fată fără mâni. Paraschiva Lupu 
dinNocric, de lângă Sibiiu, și-a pierdut mâ- 
nile prin foc, cu brațe cu tot, tocmai din 
umeri când era de 4 ani. Biata fată ne având 
mâni, ce să facă? A început să-și ajute 
cu piciorele, așa că cu timpul, nu numai 
că a putut mânca, ținând lingura cu de
getele de la picior, der a învățat să bro
deze, se cosă, să împletescă și să scrie 
tot cu piciorul. La exposiția din Paris a 
trimis o față de masă brodată de ea cu 
picidrele. Paraschiva Lupu, care pentru lu
crările sale minunate a primit o diplomă 
și o medalie de la regele României, a 
venit acuma la Brașov, unde se pote ve
de pentru 10 cr. în cortul de pe maida
nul, unde a fost mai înainte „Porta 
vămii11.

Toți medicii consideră „Apa amară 
Francisc Iosif11 ca unicul mijloc purgativ 
salin care luat în dose mici are efect si
gur, disolubil și durabil. Premiată la 10 
esposiții universale cu medalia de aur. Se 
capătă pretutindeni.

Convocare.
Adunarea de tomnă a despărț. Mediaș 

Ibașfalău al Reun. învăț, gr. cat. din Archid. 
gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, conform 
conclusului adunării anteriore pentru anul 
curent, se convdcă pe diua de 9 Noemvrie 
n. în șcdla gr. cat. din Ibașfalău pe lângă 
următori ul

Program:
1. Participarea membrilor la serviciul 

divin la 8 ore a. m. 2. Deschiderea adu- 
,-nării la 11 bre a. m. 3. Apelul nominal 
41 Verificarea procesului verbal din adu
narea precedentă. 5. Alegerea unei, co- 
misiuni pentru înscrierea de membri și 
încasarea taxelor curente și restante. 6. 
Cetirea unei disertațiunî de Gavrilă BoZo- 
șan, învăț în Biertan. 7. Continuarea con
ferinței din stopării, de Georga Samoilă 
învăț. în Brateiu.8. Ținerea prelegerei prac
tice: „Fiica bravă1* la cl II, de loan Sighi- 
șoreanu învăț. în Ibașfalău. 9. Raport asu
pra cărților primite dela Academia Ro
mână. 10. Stabilirea locului și timpului 
adunărei vitore; alegerea temelor și de
signarea personelor. 11. Alegerea comi- 
siunei verificătăre. 12. Eventuale propuneri. 
13. Discutarea și censurarea temelor de 
sub punctele 6, 7 și 8 în cercul restrins al 
membrilor. 14. închiderea adunării.

Agârbiciii, în 12 Octomvrie 1902.
Elie Câmpean-, George Porime,

president. notar.

Programul 
esposiției industriale din Sibiiu, 

aranjată, de „Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiiului11 dimpreună cu „Reuniunea 

sodalilor români din Sibiu11 în localitățile 
dela „Gesse'schaftshaus11, dela 6 (19) 

pănă la 13 (2") Octomvrie 1902.

I. Esnositia însasi.- > >
1) Duminecă, în 6 (19) Octomvrie, la 

11 6re a. m.: Deschiderea solemnă a es
posiției prin o vorbire ocasională, rostită de 
presidentul D. (,’omșa.

2) Esposiția stă deschisă pentra pu
blic în fie-care cji de la orele 9 a. m. pănă 
la 4 d. a.

Prețul de întrare : De persdnă 10 cr., 
bilet permament 60 cr.

3) Duminecă, în 13 (26) Octomvrie la 
orele 2 d. a.: Premierea și închiderea es
posiției prin o vorbire rostită de presiden
tul V. Tordășianu.

II. Concert.
In 6 (19) Octomvrie la 7 ore sera în 

teatrul orășenesc cu binevoitorul concurs 
al „Reuniunii de musică din Sibiiu1*,  corul 
elevilor seminarului „Andreian**,  „Reuniu
nea sodalilor români din Sibiiu11, „Reuniu
nea de cântări din Săliște*  și reuniunea 
meseriașilor „Andreiana**  din Sebeșul-săsesc 
cu următorul

P !■ o g r a sii:

1) H. Kirf h><er; Măiestri și plugari, 
strofe ocasionale, de A. Bârseanu, cor mixt 
cu acomp. de pian.

2) O. G. Porumbrscu: Marșul cântăre
ților, cor de bărbați.

3) >') G. Dima: Era nâpt.ea întune- 
cosă; b) Inzădar, coruri bărbătescl.

4) <t) G. Lima: Fântână cu trei is- 
vore; fr) Hora Ploia, coruri mixte.

5) FleHite-maclier-Popovici: Dorul în
străinatului,. cor de bărbați.

6) ' a) T. PopovicI: M’aș mărita, cor 
mixt: b) G. Dima: Mândruliță de demult, 
cor mixt.

7) a) T. PopovicI: Totți-am dis mân- 
dro; b) Scii mândro când ne iubiam, co
ruri bărbătesc).

8) a) C. G. Porumbevu: Inima de Ro
mân. cor mixt; b) I. Vidu: Răsunetul Ar
deiului, cor mixt cu solo de mezosopran.

9) u) T. PopovicI: Fdie verde de mo
hor, cor de bărbați cu soli; b) Hățegană, 
cor de bărbaț.

10. G. Dima: Hora, piesă de concert 
pentru cor. mixt cu acompaniare de pian.

Punctele: 1 și 10 se esecută de „Reu
niunea de musică din Sibiiu; 2 și 7 de reu
niunea meseriașilor „Andreiana1* din Sebe- 
șul-săsesc; 3 și 6 de „Reuniunea sodalilor 
din Sibiiu1* ; 4 și 8 de „Reuniunea de cân
tări din Săliște** ; 6 și 9 de corul elevilor 
seminarului „Andreian11.

începutul la orele 7 sera.
Prețurile:

Logo parterre p. 4 persone . . . . fi. 8.—
55

K
ji » u n • . 71 8.75

n de rang. I. pentru 4 persone . n 4.—
51 „ „ I. mori pentru 5 pers. 5.-
51 „ „ I. mici „ 3 « « 3.-
51 pentru onor, de rang. I. . . . » 6.—
W „ „ de rang. II. p. 4 p. w 2.50
n n « » 5, 55 51 M 71 51 3.10

Loc în logea pentru streini » 1—
îl în (cfercle) în primele 4 rendurl n —.80
51 în stal (dela 5-lea rend în sus) . n —.60
51 numerisat în parterre . . » . n —.50
51 de stat în parquet 51 —.40
n „ „ „ „ p. milit. și stud. —.30

numerisat pe galerie . *> —.40
n de stat pe galerie . . . . . . 71 —.20

Convenire socială.
în localitățile de la „Unicum**  împreunată 
cu vorbiri, cântări corale și musioă.

III. Representați© teatrală.
Duminecă, în 13 (26) Octomvrie în 

teatrul orășenesc. Se vor representa prin 
Reuniunea sodalilor români din Sibiiu1* îl 

piesele:
a) Vlăhtțd niamii, comedie în I act. 

cu cântece de loan Lupescu;
b) Ruga dela Chiseteu, comedie popo

rală în I act cu cântece și joc, de Iosif 
Vulcan.

începutul la 7 ore sera.
Prețurile:

Loge parterre pentru 4 persdne . . fi. 2.50
„ mare pentru b persdne 55 3 25

75 de rangul I. pentru 4 „ }> 3.50
57 » » n •’ 3 „ 51 4.25
15 „ „ „ mici p. 3 „ 55 2.50
55 pentru onorațiorl de I.-ul rang 75 5.—
» de rang. II. pentru 4 persdne » 2:—
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Loc în loja pentru strfiinî...................„ —.80
„ „ nercle (în primele 4 rendarl) . „ —.65 
„ „ stal (dela al 5-lea rend în sus) „ —.50 
„ numerisat în parterre.................. „ — 40

Loc de stat în parquet . , . . „ —.30
„ „ „ pentru studențl și soldați „ —.20

Loc numerisat pe galerie . . . . „ — .20
Loc de stat pe galei ie ........................—.10

Dupărepresentațiunea teatrală urmâză
J*«trecere  eu Joc

în sala cea mare de la „Unicum“. Prețul 
de intrare pentru jucători: De perăone 30 cr.

Notă: Atât concertul, cât și represen- 
tațiunea teatrală și petrecerea cu joc se 
•dau în favorul esposiției.

Sibiiu în 1 (14) Ootomvrie 1902.
Pentru comitetul dirigent:

J). Cornșa, lie. Tordășianii,
preș. Reun. agr. preș. Reun, mes.

T. Popoviciu, 
secretar general.

*
Obiectele menite pentru esposiție sunt 

■a-se preda în „Gresellschafthaus“ (strada 
Schewis).

Gestiunea Evreilor în România.
pilele acestea a apărut o broșură ti

părită în România (în ce oraș nu se spune) 
care portă titlul: „Din mișcarea rasselor“. 
In acesta broșură autorul se ocupa și de 
Evrei. Reproducem următorul pasagiti:

Decă acuma când n’au drepturi, evreii 
speculeză pe țăran, der decă ar pune mâna 
și pe administrație și pe puterea politică, 
ce-ar fi? se intebă anonimul, și tot el gă- 
sesce că nu se pote înlătura esploatarea 
țăranului moldovean de evrei, căci tot co- 
merciul e în mâna lor, așa că orl-ce ar 
vinde țăranul, trece prin mâna evreului. 
Numai când s’ar monopolisa beuturile și 
când s’ar înființa magazii de consum la 
sate, conduse de administrația comunelor 
— s’ar pută înlătura esploatarea.

In Moldova sunt ținuturi întregi unde 
absolut toți comercianții sunt evrei, mai 
ales la beuturile spirtose, și decă la sate se 
vede câte un Român, e numai cu numele, 
căci tot evreul e acela, care conduce pe 
sub mână comerciul. '

fîoerimea română cea mare s’a retras 
la BncnrescI, cea mai măruntă nu se ames
tecă printre țărani și nu-i ajută, lăsându-i 
să lupte singuri, ba chiar se unesc cu evreii.

Luxul omoră clasa avută a Românilor, 
care e risipitore, nu esistă solidaritate în
tre Români, er Evreul profită, speculând 
slăbiciunea clasei de sus românescl.

Etă cum se esplică, că în Moldova 
sunt atâtea moșii pe sema evreilor. Numai 
Moki Fischer are vre-o 42 moșii prin ți
nuturile Dorohoiului și ale Botoșanilor.

Urmașii vechilor boerl moldoveni pe
trec la Paris, lăsând moșiile pe mâna 
Evreilor.

Autorul anonim propune ca măsuri de 
apărare:

11 Unirea cinstită și conscientă între 
Români, căci evreii ne sunt mult superiori 
în ale comerciului.

2) Favorisarea emigrărilor, fără temă 
că vor eși capitalurile din țâră. Locul evrei
lor l’ar ocupa Românii, căci Românii sunt 
mai săraci decât evreii.

3) Crearea unei case de credit și aju
tor a comercianților români, căci evreii 
fiind uniți, fac o concurență teribilă nego
țului român.

4) Să se imobiliseze evreii prin locu
rile unde trăesc și să se interrjică imi
grarea.

5) Favorisarea culturei evreescl pen
tru a o distrage de la afaceri.

6) Să se reguleze drepturile lor civile.
7) Moșiile la țâră se nu se dea pe 

■termen mai lung de 3 ani în arendă.
8) înființarea magasiilorde consum.
9) înființarea băncilor populare.
Respectul drepturilor Românilor tre

ime realisat.

Pășnnatul de tomna al vitelor.
Pășunatul vitelor în câmp este 

cel mai vechiu și tot-odată și cel 
mai ușor mod de nutrire, deore-ce 
și numai un om singur pote se nu- 
treacă un numer mai mare de vite.

Plugul și sapa au tot strîmtorat 
pășunatul de primăvară și vară, așa 
că numai tomna, pote da o pășune 
mai bogată vitelor, care însă în de- 
obște nu prea, ține mult, cu deose
bire când mai sunt și ploi îndelun
gate. Atunci mai mult se calcă, de 
cât se pasce.

In câmpurile comasate, nici chiar 
tomna nu se pote da vitelor o pă
șune mai bună, parte pentru-că pă
mântul arător se semenă cu seme- 
năturl de primăvâră, parte pentru-că 
fenațele cosite câte odată seu de 
doue-ori, puțină ierbă mai au pe ele. 
Astfel cu drept cuvânt se aude cți- 
cându-se cu privire la economia 
câmpurilor comasate, cj.ic că „vitele 
ierneză și vara11.

Deși unii economi de vite, că 
pășunatul vitelor în câmp nu este 
așa de prețios ca nutrirea acelora 
în grajd, totuși astăcjl este pe de
plin constatat, că pășunatul din câmp, 
decă acesta este destul de bogat în 
ierbă, e avantagios din mai multe 
puncte de vedere.

Pășunatul vitelor în câmp dă 
vitelor putința de a-se mișca în aer 
liber și sănetos, care le întăresce, 
oțelesco și le feresce de multe bole. 
Pășunatul vitelor în câmp, în cele 
mai multe cașuri, oferă vitelor nutreț, 
în măsură cât ele au trebuință, ca 
se se potă sătura. Nutrețul din câmp 
și-l aleg vitele în dragă voie de pe 
unde le place, pe când în grajd sunt 
silite se mănânce aceea ce li-se dă.

Nutrețul din câmp nici nu este 
așa scump, ca cel din grajd. Vitele 
mânate la pășune sunt mai dedate 
și cu schimbările atmosferice, apoi 
sunt mai vioie și mai tari, ca cele 
ținute și crescute numai în grajd. 
Ou deosebire pentru vacile tinere, 
pășunatul în câmp este de neapă
rată trebuință și pentru mai buna 
desvoltare a trupului lor.

Un bun pășunat de vite tre- 
bue să mai° întrunescă și anumite 
recermțe, Iară de cari acela nu pote 
crespunde aievea scopului hotărit.

Mai întâiu pășunatul trebue se 
fie bogat în ierbă. Acesta erășl nu 
trebue se fie numai de un fel (spe
cie), ci de mai multe feluri. Pămân
tul trebue să conțină umezela nece
sară, ca ierba mâncată de vite sc 
pbtă cresce erășl cât mai curând.

Un bun pășunat de vite să nu 
fie lipsit de apă bună și curată, cu 
care să se potă adăpa vitele când 
le este sete. Primăvara când ierba 
este destul de crudă și conține multă, 
apă nu prea o beau, dâr peste vară 
și tomna, când aceea a îmbătrâni? 
și conține multă materie uscată, tre
bue adăpate cât mai des.

Dintr’un pășunat bun de vite, 
se nu lipsescă nici anumiți arbori 
mai mari, sub cari să se potă adă
posti vitele pe timpul căldurilor, 
vânturilor și ai tempestăților mai 
mari, și de cari se se potă scărpina, 
er de cumva vitele dorm și peste 
nopte în câmp, trebue îngrijit, ca în 
nopțile ploiose și reci, se potă fi 
adăpostite sub anumite șoprone în
chise și acoperite.

Pășunatul vitelor în câmp are, 
pe lângă însușirile cele bune, și unele 
scăderi. Astfel se pierde partea cea 
mai însemnată a bălegarului fără 
nici un folos practic, de cumva nu 
se pun vitele peste nopte să zacă pe 
pământurile mai sărace și nemditdre.

Decă pășunatul e și ceva, mai 
departe de comună, vitele de lucru 

nu sunt tot-deuna la îndemâna eco
nomului, er în cas de bolă sâu de 
primejdie, economul nu pote alerga 
îndată ca se le dee ajutor.

Pășunatul de tâmnă mai are și 
alte scăderi deosebite, pe cari dâcă 
economul nu scie să le încunjure, 
ușor pbte se i-se întâmple și daună 
în vite. Astfel păscând vitele ierbă 
cu brumă grbsă pe ea, pot se capete 
anumite răceli seu friguri, care le 
storc și slăbesc văcjând cu ochii și 
în cele din urmă pot chiar se se 
prăpădescă.

Vânturile și ploile reci de tomnă 
încă au o înrîurință vătemătore asu
pra sănătății unor vite, cum sunt de 
pildă bivolițele cele negre, cari având 
perul forte rar, ușor se pot reci seu 
bolnăvi într’alt mod. De aceea pe 
astfel de timp e mai bine, ca să se 
țină'și nutrescă acasă în grajd.

Când vitele nu mai află destul 
nutreț la pășune, ca să se potă de
plin sătura, atunci trebue ținute și 
nutrite în grajd, căci apucând să 
flămâncjescă. tot câte puțin în fie
care cji. slăbesc, deore-ce în aseme
nea cașuri ele trebue să se nutrescă 
și încălcjescă din grăsimea aceea, pe 
care au adunat’o peste vară în tru
pul lor. Acâsta. este pricina, că vitele 
pe cele mai multe locuri slăbesc la 
pășunatul de tomnă și întră de tot 
pierite în iernă. Astfel intrate. și pe 
lângă cel mai bun nutreț și grije, 
nu se mai pot întrăma cum se cade, 
căci le mai suge și frigul și gerul 
o parte din grăsimea, adunată în 
trup. Afară de acestea pe astfel de 
vite slabe se mai prăsesc și înmul
țesc și anumite insecte, cari le mai 
molestâză și le sug și acelea o parte 
din materia nutri tore adunată în trup.

Pășunatul vitelor tomna ar tre
bui sc se facă deci numai după-ce 
s’a ridicat bruma și a început a se 
încălcji' cât de puțin aerul. Să ne 
ferim a scote vitele tomna din graj
durile căldurâse în vânturile și ploile 
prea reci, căci prin aceea noi înșine 
le espunem bolelor de tot felul. Tot 
așa să ne ferim a lăsa să dorină vi 
tele în nopțile lungi și frigurâse de 
tomnă în câmp, unde pe lângă al
tele pot să fie vătămate seu chiar 
și mâncate și de unele fieră săl
batice.

De altcum este pe deplin cons
tatat, că pășunatul de tomnă este 
forte uscat și cu puțină vlagă în el. 
De aceea și vedem, ’că vitele sunt 
trândave, leneșe și fără voie.

Să ne silim deci a trece pe în
cetul vitele dela pășunatul de tomnă 
la nutrirea lor în grajd, care și 
decă nu este așa bună și nutritore, 
este mai corfspuncjătore și maipri- 
inciosă sănătății lor, deore-ce în graj
duri ele au cel puțin căldura, ce le 
trebi.e.

Ioan jBcos-ftescii.

Notiță economică

Magistratul orășenesc din Brașov 
face prin acâsta cunoscut, că ministeriul 

-râg> ung. de agricultură a îndrumat t6te 
dîregătoriile încunosHinteze pe toți 
producenții și neguțătorii de cereale, că 
s’a pus de nou în comerciu o mulțime de 
cereale, cari sunt mâncate de gărgărițe 
(Calandra granaria L.).

Deore-ce administrației i-ăilor ferate 
L’s’a interdis a mai primi spre transpor
tare și a mai înmagazina ast-fel de ce
reale mâncate de gărgărițe, de aceea e 
în interesul lor, a purta grija euviinciosă 
pentru stîrpirea gărgărițelor din magazi
nele lor. Acest.tr se pote face prin ținerea 
în continuă curățenie a magazinelor și 
prin aerisirea acelora; mai departe prin 
lipirea și astuparea tuturor găurilor din 
pacețî și lemn, precum și prin desa întor- 
cere și ciuruire a cerealelor etc.

Apărarea cerealelor contra gărgări
țelor, prin materii veninose, este strict 
oprită.

La ordinul ministeriului de agricul- 
I tură, stațiunea entomolică reg. ung. din 
Budapesta a pregătit pentru sterpirea ra

țională a gărgărițelor o instrucțiune, care 
se pote procura seu de acolo, sâu de la 
magistratul orășenesc din Brașov.

Curățirea pomilor betrâni.
Acesta numai atunci are folos, dâcă 

se face totodată o gunoiare rațională și 
îmbelșugată, urmată mai multi ani după 
olaltă.

Prin curățire se aduc următdrele fo- 
lâse: 1) Se aduce mai multă lumină și 
aer printre crengi. 2) In lăuntrul coronei 
pomului se pot desvolta mai bine atât 
crengile pe cari se fac pdmele, cât și pâ- 
mele înseși. 3) Pomele dintre crengi se 
coloreză mai frumos, capâtă un gust mai 
bun și se pot păstra pe timp mai înde
lungat, de cât acelea, cari cresc în umbră,
4) Crengile din lăuntru, cari și-au perdut 
mlădițele productive, se pot îmbrăca din 
nou cu mlădițe. 5) Se previn prin acesta 
multe bdle. 6) Se face imposibilă încui- 
barea insectelor și ciupercilor stricăcidse 
pe pom.

Acestea credem, că sunt destule avan- 
tage, pentru-ca sâ vadă țăranul, că chel- 
tuelile, ce le-ar ave cu curățitul se în
torc prin faptul, că pomul va produce 
fructe mai multe și mai bune, presupu
nând firesce, că în același timp se face 
și gunoirea la timp și în cantitate sufi
cientă.

Ca părți de prisos din corâna unui 
pom bătrân trebue înlăturate: 1) Tote cren
gile uscate. 2) Crengile, cari împedecă pe 
celelalte în desvoltare, va să fiică acelea 
cari cresc înlăuntrul coronei. 3) Din cren
gile prea dese sunt a se înlătura cele mai 
năpăstuite, așa că acelea cari rămân, să 
se potă mișca liber și să aibă aer și lumină 
destulă. 4) Din crengile cari să încrucișâză, 
trebue înlăturate de asemenea cele năpăs
tuite. 5) Crengile, cari se întind în coro
nele pomilor învecinați, trebue "scurtate, 
așa ca cele două corâne să se despartă 
unele de altele. 6) Crengile cari sunt prea 
atârnate, așa că împedecă lumina și aerul 
de la pământ și împedecă circulația pe 
sub pomi, trebue înlăturate. 7) Din cren
gile cari în cursul anului prea s’au adăr- 
mat, trebue tăiat vîrfid adărmat în jos, 
până la locul unde se află o mlădiță, care 
se ridică în sus. 8) Crengile bolnave tre
bue înlăturate. 9) Mlădițele din lăuntru 
cari sunt prea lungi și subțiri, trebuesc 
scurtate, ca să rămână cât se pâte de 
scurte și spriginite pe crăci, căci astfel în 
timp de furtune au mai mult razim și nu 
cad așa ușor.

Cu ocasiunea curățitului, trebue să 
ne ferim de a înlătura crengile târî și să- 
nătdse, ci se ne mărginim a înlătura nu
mai ce e de prisos, pentru-ca să nu ■ se 
facă pe pom prea multe răni mari, pen
tru vindecarea cărora s’ar cere sucuri multe 
cari s’ar detrage de la hrana crengilor ră
mase. Fie care crengă înlăturată să se tae 
dela basă, ca să nu rămână mucuri, căci 
prin acâsta se produce putrejune în crengi 
și trunchiu și se primejduesce sănătatea 
pomului. Tâte rănile produse în urma 
tăierii cu ferestreul, trebuesc nețedite 
cu un cuțit ascuțit, și decă au un diame
tru de peste 3 cm. trebuesc unse cu gu
dron (un fel de rășină) de cărbuni de petră 
(Steinkohlenteer).

Curățirea se face mai bine tâmna, în 
Ociomvrie, cât timp pomul mai are frunfie, 
pentru că atunci se pâte mai bine vede 
unde este prea mare desime în corona 
pomului. Se pote face de altmintrea și 
primăvara până la sfîrșitul lui Martie. Pe 
timpul gerului și după sfîrșitul lui Martie 
să nu se facă de loc curățirea. Mare gre- 
șelă fac aceia, cari se apucă de curățitul 
pomilor erna.

Când să curăță pomii, să se înlătu- 
reze și mușchiul, scârța uscată etc. Când 
pomii sunt umefiî, lucrul se face ușor, 
iai o mătură și mături pur și simplu pomii. 
Prin văruitul ce i-se aplică după aceea 
pomilor, aceștia vor căpăta o scorță ne
tedă și strălucitorii și pomii vor fi scutiți 
de ciuperci și parazite vătărnătâre. Atât 
curățitul, cât și văruitul se se facă mai 
bine tâmna, până a nu fi dat gerul.

AP A AMARA „J1 HAH CISC ICSIF^ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.

Acest.tr
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Povețe despre păstrarea sănetății.
Preîntimpinarea bolelor.

De mai rare-orl se îmbolnăvesc omenii 
cari trăiesc regulat, cari se hrănesc cu măn- 
cărl hrănitore, cari sunt cumpătați la mân
care și la beutură, cari țin casa și corpul 
curat, cari se îmbracă și se încalță bine, 
cari se feresc a întră în casele în cari se 
află bolnavi de bole lipiciose. Rare-orl se 
bolnăvesc copiii mici, alăptați de mumele 
lor. decă în cele dintâiii 9 luni după nas- 
cere, nu li-se dă altă mâncare și altă beu
tură, decât țîță, dâcă nu au fost înțărcațl 
în pripă, ci după ce au fost deprinși două 
luni cu alte mâncări, eu lapte de vacă, cu 
ouă, cu supă, decă au fost feriți de răc.âlă. 
Obicinuit se bolnăvesc mai adeseori omenii 
săraci și copiii de omeni săraci, cari se 
hrănesc rău, cu mămăligă de porumb (po- 
pușoih) stricat și făină de porumb stricat, 
cu buruenl și cu alte mâncări fără de pu
tere, cari beau mult rachiu ori vin, cari 
se îmbracă și se încalță rău și nu se apără 
contra frigului și umezelii, cari n’au nici 
vaci, nici capră, pentru a hrăni copiii cu 
lapte. Copiii nou-născuțl, încă nedeprinșl 
cu răcorea aerului și a apei, cu trup fra- 
fed, se bolnăvesc și mor, decă nu sunt fe
riți de răcâlă și de necurățenie și dâcă în 
loc de a fi numai alăptați, sunt hrăniți cu 
mâncări și cu beuturl nepotrivite. Omul 
sărac, care prin hărnicie și cumpătare în
vinge greutățile și-și pregătesce un traifi 
mai bun pentrusine-șl, pentru soție și copii, 
îi apără printr’acesta și contra îmbolnăvirii 
și morții timpurie.

Multe bole provin din răcelă, din aer 
prea rece, care suflă d’asupra. corpului în
fierbântat seu rău îmbrăcat, din ploia rece 
care moie și răsbesce vestmintele și încăl- 
țămintele nostre; altele din mâncarea ne
regulată, lăcomie, din multă beutură, din 
apă de beut murdară, dm mâncări și beu
turl stricate și chiar otrăvite; âr altele din 
necurățenia corpului, a veștmintelor, a lo
cuinței, din aer stricat, din băltacurl, mo
cirle, șanțuri murdare și alte ape stătătore 
aflate în jurul locuinței; apoi sunt bole mo- 
lip-'itore (lipiciose), pe cari le ia un om 
de la altul său de la vite.

Contra bolelor provenite din răcelă 
ne apărăm prin paza contra frigului și ume- 
delii. Copiii sunt, mai ales curând după 
nascere, forte simțitori la frig și răcesc 
lesne, decă nu-i învălim bine, decă-i spălăm 
cu apă rece, decă apa în care-i botezăm 
este prea rece, dâcă nu-i premenim îndată 
după ce s’au udat. Bolele provenite din 
mâne»,ii și din beuturl le preîntâmpinăm mân
când și bend regulat și cu măsură, ferin- 
du-ne de mâncări stricate și de beuturl mai 
îmbătătore. Cornilor nou-născuțl și celor în 
verstă pănă la 9 luni împlinite, să nu li-se 
dea altă hrană și altă beutură decât lap
tele din sinul mamei, și decă o femee n’are 
lapte de ajuns, atunci să se dea copilului 
pe lângă laptele ei și lapte de vacă fiert. 
Copilul să nu se înțarce pripit, ci cu înce
tul, și după înțărcare să i-se dea și în tim
pul de post ca și în timpul de dulce (de 
frupt) lapte de vacă, ori de capră fiert, sin
gura hrană potrivită pentru copiii pănă la 
3 ani, pe lângă ouă, supă și alte mâncări 
ușore. Bolele provenite din necurățenie le 
prevenim, decă îngrijim ca corpul, vest
mintele, locuința, curtea, satul să fie cu
rate, bine întreținute, decă mai ales copiii 
îi ținem curați, ii spălăm adesea-orî peste 
tot corpul cu săpun.

Pentru-ca se nu ne bolnăvim de bo 
lele molipsitore (lipiciose), trebue să ne fe
rm a nu întră în casele în cart se află 
asemenea bolnavi, a nu primi în casa no-;- : 

tră omeni, cari vin de-a dreptul de la ase
menea bolnavi, să nu umblăm fără nevoie 
și fără o pază ore-care cu vestmintele și 
aștemuturile dmenilor, cari au zăcut de 
bole molipsitore, nici cu asemenea morțl; 
să nu primim asemenea morțl în biserică, 
ci să facem, ca ei să fie duși d’a dreptul 
la cimitir (lă țintirim); să nu atingem fără 
nevoie vitele bolnave de bole molipsitdre- 
nicl, pieile, carnea, băligarele și alte lucruri 
provenite de la asemenea vite. Dâcă am 
fost siliți a umbla cu dobitoce bolnave de 
molimă, cu piei ori cu alte lucruri molip
site, atunci să ne curățim, să ne spălăm, 
să schimbăm vestmintele și încălțămintele 
devenite molipsitore, ci să le curățim afară 
din casă, să le aerăm, să le întindem la 
sore mai multă vreme.

Bolnavii carl sufer de bole molipsi- 
tdre, trebue să se caute, după putință, să 
stee osebit de alțl omeni, și de aceea este 
mai bine să-i aședăm în spital, unde vor 
fi bine îngrijiți, și dâca boia lor nu este 
prea înaintată, vor fi vindecați mai sigur 
decât acasă. Dâcă bolnavul nu voesce 
nu pote întră în spital, și decă avem mai 
multe odăi, atunci să-l așefiăm într’o odaie 
osebită de ceilalți locuitori ai casei: în ori 
ce cas însă să aerăm atunci casa de mai 
multe-orl pe di, chiar în timpul iernii, prin 
deschiderea ferestrilor și ușilor, să scotein 
curând din odaie rufele murdare ale bol
navului, pentru a le spăla îndată, și tote 
necurățeniile a-le vărsa departe de casă și 
de puț. în hasnaua plimbitorei, sâu în gropa 
de băligar.

Decă. într’o casă cine-va suferă de o 
bolă molipsitore mai ales de augină difte- 
rică (gâlcl rele), de gușter (de coracă), de 
vărsat, de pojar (de coriti, de iler), de scar- 
latină, de tuse măgărâscă. atunci să nu 
mergă la școlă nici un copil din acea casă, 
mai curând decât după trecere de două 
săptămâni după însănătoșarea bolnavului. 
Să nu lăsăm pe copiii sănătoși să se joce 
cu cei bolnavi de tuse măgărâscă și de 
alte bole lipiciose, pană ce nu vor fi vin
decați. Chiar omenii sănătoși dintr’o casă 
molipsită, pot aduce bolă în altă casă, în 
care nu se află încă nimeni bolnav. Decă 
se bolnăvesce într’o casă un copil de au- 
ghină difterică, de vărsat, de pojar, de 
scarlatină seu de tuse măgărâscă, trebue să 
dăm îndată de scire primarului, pentru-ca 
să (cheme îngrabă pe medicul de plasă, 
înainte de a se încinge molima peste tot 
satul; să nu facem încercări zadarnice cu 
descântece și cu căutare prin babe, cu cari 
sc pierde numai timpul.

Să nu bem mai mulțl dintr’aceeașl 
olă, cană, pahar său alt vas, pănă ce mai 
’nainte n’am clătit bine vasul cu apă cu
rată și l’am șters; să nu ne ștergem cu 
ștergarele (prosopele) altuia, să nu ne piep- 
tănăm cu un pieptene străiu, să nu dur- 
mim în pat străin neprimenit, să nu ne îm
brăcăm cu vestminte străine.

Când se bolnăvesce o vită de o bolă 
molipsitore, sâu când se bolnăvesc mai 
multe vite de-odată, trebue să dăm de 
scire primarului, pentru-ca acesta să cheme 
pe veterinarul județului, și să ținem vita 
bolnavă la un loc osebit de celelalte vite.

Dr. I. Felix.

POVEȚE.

de orez ca leac. Se ia 
un litru de apă și se f'erbe 3—4 6re 
cu orez buri, o lingură încărcată 
Zeina s-? strecoră și se amestecă cu 
zahăr și must de lămâe în’cătățimea 
dorită. Beutură astfel dobândită, e 
nutritore și are prețiosă însușire de 
a tămădui în pripă stomacul stricat 
de bucate

Din fisiografie.* 1

*) Din Manualul Iui S. Niculescu— Brăilițenu

Aerul face s& ardă focul. Când cine
va vrea ca lemnele ori cărbunii să ardă 
bine, trebue să sufle în foc adeoă să su
fle aer.

0 sobă (cuptoriîi) produce cu atât mai 
multă căldură ou cât trage mai bine. Dâr, când 
dicem că . o sobă trage bine, prin acâsta 
trebue să înțelegem că aerul vine în abun
dență pe gura sobei. Venind mult aer, vine 
negreșit, și mult oxigen care se combină 
cu materia lemnului seu a cărbunilor și se 
produce astfel multă căldură. Decă nu vine 
aer în sobă, focul nu arde, ci se stinge.

Arderea lemnelor adecă focul este un 
esemplu de combinație chimică care pro
duce nu numai căldură der chiar și lumină. 
Asemenea, flacăra unei luminări, a unei 
lămpi, etc.

Lemnele uscate ard bine căci în porii 
lor se află mult aer care face să ardă 
bine focul.

Lemnele verdl nu ard bine căci, în 
loc să aibă mult aer, au multă umedâlă.

Prin esperiențe de tote dilele seim, că 
spre a stinge o luminare, trebue să suflăm 
în acea luminare. De ce ore când suflăm 
în foc se aprinde mai bine focul âr când 
suflăm în luminare, ori în lampă se stinge 
flacăra luminării seu lămpii? Etă răspun
sul : când suflăm în luminarea ori în lampa 
aprinsă, cantitatea de aer ce o suflăm este 
așa de mare încât răcesce flacăra care, din 
acestă causă, se stinge îndată.

OrI-ce flacără se ridică în sus pentru- 
că este formată din gaze cari ard și cari 
sunt mai ușore decât aerul.

Lămpile cu petrol ard bine adecă dau 
o flacără luminosă, decă flacăra este încon
jurata de o sticlă petru-că aerul cald din 
sticla din lampă se ridică în sus er în lo
cul acelui aer vine pe dedesubt altul rece 
și curat adecă bogat în oxigen. Lampa 
arde cu atât mai bine cu cât este și sticla 
mai lunga căci în cașul acesta se face un 
curent mai puternic de aer.

Coșurile (hornele) sunt pentru vetre și 
sobe ceea-ce sunt sticlele pentru lămpi.

Cjind arde focul, fumul se duce pe 
coș în sus pentru-că pe de o parte este 
mai ușor ca aerul er pe da alta pentru-că 
se formeză curențl de aer cari, ridicându-se 
pe coș în sus, duc cu sine-șl fumul.

Unele persone au obiceiul se pună 
capacul la sobă când încă mai sunt cărbuni 
aprinși. Acesta este cea mai mare greșală 
de ore-ce cărbunii din sobă produc nisce 
gaze (acid carbonic și oxid de cărbune) 
cari sunt adevărate otrăvuri. Multe persone 
cari au făcut o astfel de greșelă, au murit.

Omul și animalele au trebuință de 
aer și anume de oxigenul din aer. Orl-ce 
ființă viețuitore more decă nu are aer. 
După cum unei luminări, spre a arde ii 
trebue aer, tot astfel îi trebue și unei ființe 
vii spre a trăi. Asemenea, după cum o lu
minare pusă într’un balon de sticlă arde 
pentru un moment și apoi se stinge tot ast
fel și un animal pus în asemenea condi- 
țiunl, trăesce cât-va timp, apoi i-se slăbesc 
puterile și în fine more. Intr’adevăr, sâ 
punem sub un clopot de sticlă o luminare 
aprinsă âr sub altul o pasăre. Luminarea 
ardând și pasărea respirând, consumă cea 
mai mare parte din oxigenul aerului din 
clopotele de sticlă. In locul aerului de mai 
înainte se produce un amestec do gaze și 
anume: azot, un g*z  forte vătămător res
pirației numit acid carbonic, vapori de apă 
și mai rămâne o forte mică cantitate de 
oxigen care nu mai este în stare să între
țină nici flacăra, nici viâț-t pasării. Din 
causa acestor gaze, luminarea se stinge er 
pasărea more.

De altmintrelea, pentru-oa să ne con
vingem repede cum că avem trebuință de 
aer, n’avem decât să ținem închise cu mâna 
nările nasului si gura. Imediat simțim o 
greutate în piept, nu mai putem înghiți și 
căpătăm convingerea că, decă am mai sta 
astfel, am muri.

Putem răbda dile întregi de fome der 
de aer nici un moment. Acâsta ne dove- 
desee că avem trebuință mai întâiu de aer, 
apoi de apă și în urmă de mâncare.

Oxigenul din aer, ajuns în corp, trans
formă sângele negru în sânge roșu care 
numai în acâstă stare note hrăni corpul. 
Prin urmare: aerul hrănesce corpul.

Aerul este cea dintâifi hrană a omu
lui și a animalelor căci omul și animalele 
îndată ce șe nasc respiră aer cu care se 
hrănesc.

Prin esperiențele ce le-am făcut noi 
asupra aerului nu numai că am arătat com- 
posiția sa, dâr încă și care anume corp din 
aer este trebuincios unei flăcări ore-care 
precum și omului și animalelor.

Din cele spuse înțelegem că în ca
sele nostre, în sălile de teatru, în cafenele 
etc. unde se adună mulțl omeni și ard multe 
luminări, trebue ca aerul să fie forte des 
reînoit. De aceea să se deschidă des ușile 
și ferestrile seu să se întrebuințeze nise© 
ventilatore sistematice pentru-ca să între 
aerul curat din afară.

Multe persone au leșinat, ba unele 
chiar au murit în biserică în timpul sărbă
torilor de PascI când se aprind o mulțime 
de luminări.

Să țineți minte, dragii m6i că, pen
tru-ca să puteți trăi, aveți trebuință nu 
numai de mâncare hrănitore, de apă bună 
de lumină solară, dâr încă și de mult aer 
curat, sănătos. De aceea în orele libere, ori 
în vacanță plimbați-vă prin livedile înver- 
dite, prin pădurile înfrunzite, prin munții 
acoporițl cu bradl, ori prin câmpiile smăl
țate cu flori căci acolo se află aer încărcat 
cu ozon!!

&ULTE ȘI DE TOTE.

Secuiul (u dn-aiatii.

Ni-se trimite la redacție o filă dirt 
„Vasârnapi Ujsâg“ de prin anii patru-decl 
ai secolului trecut, în care sub titlul de 
mai sus se descrie o istorie, care se dicer 
că s’ar fi întâmplat aievea aici în Brașov. 
Lăsând răspunderea in socotela redactori
lor de atunci ai foiei ungurescl, noi dăm 
în traducere interesanta istorie:

Lucrul s’a întâmplat înainte de asta 
cu vr’o patru-decl de ani (adecă pe la .18 >0) 
dice „Vasărnapi Ujsâgu.

Un Săcuiu diu Martonoș venise la 
târg în Brașov și fiind forte cald, se aședă. 
între orele 1—2 după amladl la umbra unei 
case, care era proprietatea unui Sas bogat. 
Săcuiui îșl scose din traistă o bucată de 
pâne și începu să o mănânce așa gblă. 
Pe ferestra deschisă eșia un miros plăcut 
de mâncări bune, ce se gătiau în bucătăria 
Sasului.

„ț)ău lui Dnmnedeu — dise Săcuiui 
— mirosul ăsta face un „mariaș“, așa de 
bine îmi priesce pânea golă cu el.

Sasul aude din terestră vorba Săcu- 
iului și eșind înaintea casei, cere de la Să- 
cuih să-i plătâscă „mariașul“ (un huso.ș, 
sfanț). Săcuiui a credut îutâitL, că-i glumă, 
și a rîs bine de vorba Sasului, der Sasul 
nu glumea de loc și fiind-că Săcuiui nu 
avea, ori nu vrea să plătescă, i-a luat traista- 
zălog

Săcuiui s’a dus să se plângă la căpi
tanul orașului, înzad-r. A recurat la ma
gistrat : de gâba.sIii de

TOMNA. și IARNA.
(G-4,3—. 4l.

Principiul firmei nostre "st- de a vinde numai fabri
cate „First Class'1. Firma nostră este unica în țeră, 
care are relații directe cu fabricanții cei mai renu- 
mițl din Lț’Ou și Paris. Mostrei»- -1 tiolemiile debitate 
de aceștia se pot procura estlnsiv numai delii noi 
===== l’rețui iefthi ins» fK - 
al fie-cărui articol est» însemnat cu eifr-. .și este es- 

clusiv a plăti prețu î mai mart
Mostre !'• provincie 5a cerere se trimit franco.

Szenâsy, Hoffmann & C’:e-

Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

r

z5c.. K
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S’a pus Săcuiul pe gânduri și mer
gând acasă, șl-a luat merinde și s'a dus pe 
jos la Viena, să se jăluescă împăratului.

împăratul Franciso I l’a primit în 
audiență și a dat ordin cătrâ guvernatorul 
Ardealului, care la rândul său a trimis o 
anchetă compusă din 3 comisari sub pre- 
ședința secretarului Thury, ca să cerceteze 
lucrul.

Acești domni însă, pe lângă o diurnă 
grasă, au tot sucit și învârtit jalba Săcuiu- 
lui, pănă ce acesta vădend că nu i-se face 
dreptate, s’a apucat și s’a dus a doua oră 
la împăratul.

împăratul a poruncit atunci aspru,_ca 
în timp de 3 săptămâni să i-se facă Săcu- 
ciului dreptate.

Atunci s’a și adus sentința, în urma 
căreia Săcuiul șl-a căpătat traista înapoi și 
pentru cheltuieli și drumurile, ce le-a făcut 
la Viena o despăgubire de ‘2000 florini.

Secretarului Thury și celor trei co
misari, cari au fost condamnați să plătâscă 
cheltuelile, li-s’a reținut din lefa, cât au 
trăit, a treia parte.

*
Morminte <le liniere.

In orașul Pelmessos, din Pizidia s’a 
găsit acum de curând o petră funerară din 
epoca ante-creștină, cu inscripția următdre: 
„Aici dormne somnul de veci un bărbat 
căruia musele i-au dat darul de vorbit, 
Boethos. El zace în miere dulce“.

Inscripția acâsta trebue a se pricepe 
ad literam. Boethos a fost îngropat în miere 
cum se îngropau în vechime omenii mari, 
între alții și Alexandru cel Mare.

In miere se îngropau cadavrele ve
chilor BabilonenI, ScițI și Perși. Numai 
fruntașii aveau parte d’o astfel de înmor
mântare preservativă.

Glaukos, un fiu al regelui Minos din 
Creta, fugind după un șorece a cădut în- 
tro putină cu miere și s’a înecat. Acâsta a 
fost o înmormântare anticipată. Tocmai 
pentru acest motiv un fermecător l’a înviat, 
•der după morte a fost depus din nou în 
miere.

*
Draci (le mure.

Din când în când marinarii său pes
carii semnaleză presența în apele mărilor 
și mai ales ale Mediteranei a unor pescl 
enormi, adevărațl monștri, cari se numesc 
de mitră toți „Draci de mare“. Acum câte
va săptămâni, pe costa A:geriei, s’a prins 
un adevărat Drac de mare după închipui
rea religiosă a creștinilor: Peștele acesta, 
care măsoră 5 metri 20 cm, înălțime și 4 
metri și 25 cm. lungime, are două corne 
în frunte, lungi de 50 centimetri și o gură 
îngrozitore, a cărei buză de sus are 75 cen
timetri, cu o grosime pe 50 centimetri. 
Peste tot cântăresce 900 kilograme. O mul
țime de paraziți îi a coper spatele.

La vederea lui, omenii, mai ales fe
meile, cari cred că în adevăr este dracul, 
recitau rugăciuni și-și făceau cruce.

Dracii aceștia îndrăsnesc de multe 
cri să vie în grămadă și să atace o cora
bie. Pericolul nu e mare, groza înse e așa 
•de mare, încât mulțl călători leșină.

Sosiți m Brașov.
Pe diua de 17 Octomvrie 1902.
Europa: Gross, C. Sereda ; Reinfeld, Ldwy, 

■Chromicsek. Pesta; Ba:on Rosenzweig, Piski: 
Meyer, Praga; Drăghianu, Bucuresd. Meerkatz, 
"Viena; Balâzsi, ClușiU.

Grand: Schmidt, Brașov ; Krisch, Timișora.

Anunțuri de căsătorie.
1) Gheorghe Vileciu, gr. or. calfă de zidar 

cu Maria Florea, gr. or. Brașov. 2J Vig Mihaly, 
rom. cat. calfă de zidar, cu Nverges Maria Anna, 
rom cat. Brașov 3) loan Roman gr. cat. calfă de 
pantofar cu Bâdi Iulian», ev. ref Brașo’--. 4) Franz 
losef Lang, ev. c. a. calfă de croitor, cu Eiise 
văd. Ernst Rauschenbach, n. Pazdera, ev. c. a. 
Brașov. 5) Nicolae Șelariu, gr. or. lucrător, cu Ma
ria Bisdedeanu gr. or. Brașov. (>) Iulius Alfred 
Wondraschek, rom. cat. condător la fabrica de 
unt, Brașov, cu Iuliana Reinhardt, ev. c. a. Sibiiu. 
7) Biedermann Benjamin isr. comerciat Brașov cu 
Griinfeld Rosa isr. Sătmariu. 8) Iulian Alexandru 
Vasilichi gr. cat. comptabil, cu Maria Puiu, gr or. 
Brașov 9) Andreas Iakobi ev. c. a. sergent-major 
•c. și r. la regi 50 de infant. Brașov, ru Rebekka 
.Kinn, ev. c. a. Nagy-Szolldh..

GAZETA TRANSILVANIEI.

Calendarul septemânei.
OCT. (1902) are 30 cjile. BRUMAREL.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

6 ț S. apost. Toma
7 Ss Sergiu și Vac
8 Cuv. Pelagia
9 f S. apost. Iacob

10 S. Eulampiu
11 f S. ap. Filip
12 8. m.Prob.Tarah

19 Ferdinand
20 Vendelin
21 AliceșiUrsula
22 Cord ula
23 Severin
24 Arch. Rafael
25 Crisant și Dar

Târgul de rîmători din Steinbruc^.
Starea rîmătorilor a fost la 15 

Oct. n. de 47.581 capete, la 15 Octomvrie 
au intrat 971 capet» și au eșit 824 capete, 
rămânând la 16 Octoinvre n. uu număr de 
47,729 capete.

Se notâză marfa nngiirescS: veche 
grea dela 112—114 fii. tînără g r e a dela 
120-112 fii., de mijloc dela 118-120 fii. 
u ș 6 r ă dela 118—120 fii. — SerbescA : g r e a 
115—116 fii., de mijloc 112—115 fii., ușori 
112—114 fii. kilogramul.

Proprietar: I>r Aurel ATtireșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.

Domnii abonenți, cari cu 1 
Octomvrie v. nn și-au reînoit încă 
abonamentul, st1 binevoi6sciia-l re 
înoi neamânat, ca s6 nu îi-se în
trerupă regulata espedare a dia 
rului.

Cu numărul de față se 
sist&ză espedarea foi ei color ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Administrațiunea
„Săajzetei TB’asasiBvtaHkieî44

------ cig preț fabulos de ieftin,

O gfădmă acomodată pentru 
atnpărit, avend o întindere de 2 
hectare, situată în imediată apro
priere de Bârsă, putând fi udată 
la cas de «ecetă cu mare înlesni
re, prin conducte de apă. și închi
să sistematic de jur în prejur.

Productele se pot desface cu 
mare ușurință la târgurile de 
septămână din comunele Bran și 
Zernești.

Amatorii se pot adresa pentru 
orl-ce referințe la proprietarul

31 iete L AUdlaca, 
în comuna Tohanul-vechiu (O-Tohan) 
o . Strada F3oril ur. 469.

Ș

Prețuri de tot ieftine!

Salonul de resturi 
Strada ssegriă nr, && 

au sosii nn transport mărfuri

și

HQiiîi stofe
șî anurnei

EngleeescI, Zibeline, Kamgarn, 
Postavuri pentru dame. Cheviot, 
Homespun în lățime de 120 — 
140 cmtr. <7i().6-4

Flanele, Catifele și Barlieut.
BATISTE neutru BLUSE.

Cu prețuri forte ieftine.
Stofe pt.ru doliu, în asortiment mare. 
MătăsÂrii negre, pt.ru rochii și bluse. 
Miltăsnrii colorate;, pentru blilse, în 
«Morti meu t m a re.

Se invită cu totă onorea P. t. pu
blic a veni se vadă depositul de stofe 
(fără a fi silit se cumpere1.

De o visitare numerdsă. ru- 
gendune, suntem Cu totă stima

HESCHNEH & SCHWARZ.
Prețuri de tot ieftine.

De arâaiiat

Cancelaria de coastracțhuu
a 0> o hi n îhîr 

GEBRUDER FINK 
se află în Strada Vămi nr. 30.

1-5.(718)

Epslepsi.
Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința. acâsta, se trimite 
gratis și franco (lela 
Schwan’en-Apotheke,

Frankfurt, a. FW.

DEPOSIT 
<Ie articole 

igienice.

k
DEPOSIT 

de mărfuri de puii 
din Paris.

J. HEIF Specialist, VIB1FA 
I., BS r a n «1 s t a 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

Trimiterea în provincie cu Wmî, 
Disoreț. â K. 2, 4, 6, 8, 10 eto.
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Am onorea a aduce l.a cunoscința On. public, că am 
arangiat pentru sesoniil de iernă Restaurantul din casa de tir 
astfel, de a pute satisface tote dorințele On. public.

Tot-odată rog On. public, ca cu ocasia de festivități 
sâ se șervâscă de localitățile, ce sunt bme arangiate.

Pentru niauța, soarele, bancheturi iau asupră-mi 
arangiares, care voiu esecuta-o cu acurateță și cu 
zzzzzzz Prețuri moderate. =^= 
Sala (h țir_șwja_ușpîșiiiii2!£s-plrficiiTi prHffl. 

Abonamente la fleici se primesc.
Pentru Domnii, cari doresc a-se esercita la tragere la 

țintă stau la dispoziție pușcă și serviciu.
Apelez la sprijinul Ou. public 

cu totă stima

Friedrich Schmidt.
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Telefon 80.

3^' ESEMfiî de Steinbruch, btm pentru borviz (mișmaș)
și vinuri «8 e UJesert.

Sebscrisul are onore a face cunoscut Onor, public, că CU 
începerea dela 1 Octomvrie st. v. a. c. voiu deschide un 

Magazin de coloniale.
Specialitate: „articolle fSe Orient», en gros și detail, 

f firma

GEORGE G. RENȚIA 
„EjA «le WNSVW-

în Strada Ortamfor nr. 3, (în fundul curții).
Asortiment nou și b'igat. Calitatea mărfurilor ireproșabilă, 

prețurile mai convenabile ca ori și unde, mă face se sper, că

sub

cu prețurile mai convenabile ca ori și unde, ma tace se sper, ca 
nimeni nu va per de oca*iunea  de a visita magazinul meu .^4 
spre a se convinge. șji

Rugândui totodată pe on. public a-mî da binevoitorul său, 
concurs.

Cu totă stima
George G. Keuția,

3—6 Strada Orfanilor nr. 3.

Pagina 7.

Se caută un tîner 
român din familiă bună, care ar dori 
se între ca practicant pe 372 ani 
fără salar, numai cost și cuartir la 
o prăvălie de coloniale și ferărie.

A-se adresa la Domnul

los. Onițiu
(717,1—3.) în Sas-Seheș.

KWIZO A
Fluid restituțional

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 scrin’ire, 
încordarea nervilor etc. II face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenăj.

— Veritabil numai ou marca de sus. —
Se capătă în fote farmaciile șl drog, din Austr.-ung.

Deposit principal la

F8AIZ JOH. KWBZDft
k. u. k Oestr. k. Rumân, u. fttrstl Bulg. Hoflieferant. 

Kreis-Apotheker KORNEUBURG bei Wien.
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Turneu ca fulgerul priu Austro-Ungaria, B£®fiwâfiiBa și Orient.

Elefanți 1100 cai 1001 

SO Khmae, Corps die BaBlet 30, etc. y-w'yyvzy 
Mneiea poyyh & CteottliL L îm 1&& deeMelj

Astădâ Duminecă m 20 Octomvrie 190^,

După prântj la orele 4’/2 |
Representația de după prâricț constă din 16 numere de cele mai 

bune din programă, si se esecută la lumină electrică, așa de esact(că 
și sera.

La representanța de după prântj are dreptul fie-care visitator a adu
ce cn sine un copil fără a plăti. 

150 Persons 150

Elefantul? uriaș fSioncSm și toțT artiști angajați la Representația 
«ie sea*a  Sa 8 ore. Prețurile locurilor cowBjpliege.

festivă
Pentru a doua bră Exilare lui

zz zzz Mazeppa în pustiile Ukraniei, zz=z: 
Pantomină mare istorică executată de întreg personalul cu 30 cai. 

IBetailuri in aăișeSe «Se a«li.
Vîncțărea anteribre a 'biletelor la Oassa circului. 

DIRECȚIUNEA.
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La ste&sa mas^e d’

Am onorea a aduce la cunoscința On. public din 
loc și împrejurime, că am săeschis pe piața acesta 
și anume în Strada porții Nr. 21 (in fosta prăvălie de 
tricotaj alui Georg Foith) 

Magazin cu Librărie și Papetărie 
unde se pote căpăta afară de produsele mele renumite de le- 
gătorie de cărți și catastifuri, mărfuri eSe galan- 
terse din resortul legătorlei de cărți, FaSSepaHOII- 
tes, tote articolele, ce obvin în comerciul de hârtie 
și rechisițiâ de scris, cu cari sunt bogat asortat.

In călătoria mea pentru aprovisionare în Budapesta 
și Viena am ales numai ce au fost mai nou, mai fm- 
m0S și mai bun. Tot ce se pbte doii în specialitatea de

Con fee ti uni de hârtie, 
requisite de șcdlă-, scris-, și desemn se pote căpăta 
dela prețul cel mai ieftin până la cele mai fine și mai 
scumpe calități.

Comande pentru note și cărți se efectueză imediat. 
Legarea Cărților se esecută în atelierul meu recu

noscut, solid și frumos.
Ponfpil PadmiPl practice de târgul ce vine re- 
£ uliii LI udU-UUli comand casete cti hârtie de 

scris minunat de frumose și ieftine, adjustate forte mo
dern. La dorință se pbte imediat grava în aur numele 
și datumul.

Mare asortiment de cărți poștale cu poesil și fo
tografii. Albume cu prețuri forte ieftine

Apelez la o cercetare numerosă semnez
ou totă stima

Vilhelm Haydecker.

Oevisas Dever mare, câștig1 pvitin.

P]p i ^Tf7]T MWmm WIOE8
• jL 2L v jLjJLJ} c ii v H să sas h I â t a r.

Am onorea a aduce la cunoscința On. public, că ate
lierul meu de

Croitorie ie ■uniforme și haine civile, 
ce-’l avem sub Bucum Nr. 15 fam asistat dela 30 Sep
temvrie 1902 în Strada MâchaeS - Weiss W. 33.

Atrag atenția p. t. Domni, cari servesc anul de vo
luntar. că la mine se pot căpăta cu corone urmă- 
torele obiecte de uniformă:

$ 1 manta, 1 tunică, 1 pantalon, fi btusft, fi Imîoiietn
elegantă cu curea după plac, fi giărecliift. sinii sa i» și, fi ca-itva4îi.

Tote acesle haine se eonfecționeză din stofe fijîe după mă
sura și regulament. Tot-deuna sunt provedut cu stofa englezesc!.

Rugând pe Ou. public de binevoitorul seu concurs, subsemnez 
ou totâ stima 

(3-12.) F. 8s A V E
Toî aici se primesc 2 ucenici pentru croitorie cu condi- 

țiuniie recerute : pe 3 ani și iOS «L, pe 4 ani nimic.
mtsafe-jJâgSâ . rv ^rgRtesasssȚ^â

In urma unei cărțî postule, merg în persona a lua măsură

XI x: JXXZZ- IX
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gifr’ Schimbare de local.
Am ondre a aduce la cunoscința On. public, că mi-am 

permutat Atelierul cLe lâcătușerie ££££ 
în Strada Castelului de sus nr. 28, casele proprii.

EUGENI# PRECURU
goo Sacătwșerie arts,«Iscă și «fie c®axstriacțB«. §00

Instaktiuni1 de gaz aerian, CONDUCTE de apă în .odăi 
" -----  de scaldă. Closete cu apă, Canalisațiuni pen

tru Closete, pentru apa de curte, pivniță și stradă, cu garanție. 
—=== Preliminare «le sjpese șâ HmfojraR£ați«Esai gn-atis. •——

Stă ia disposiție in permanență diepsss! cu tot felul de 
mașini de gătit bucate (Sparherde seu sobe) pentru bucătării 
particulare și Restaurante, dela 10 corone până la 400 corone 
bucata. — Comande după plac.

Asemenea tot feliul de Keparatuiri prompt și ieftin.
Deci rog pe On. public pentru sprijinirea și încrederea 

până acum. Cu. stima
EOSEmy rase», 

maestru lăeiitus.

Strada Castelului de sus nr. 23.

de

w*  A VirS'! “W
Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că a înființi 

un s^ahiBimea^t de 

îăpsitarie și spălătorie cliemirâ 
în Brașovul-vechili, Strada lungă Nr. 134.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc,, se curăță 
în 12 bre așa de perfect, ca devin ca nouă.

Specialități; din si® fe de Eam^arn curată cu 
desevîrșire glanțul, ce se ivesce.

VăpSÎtOfie de blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele. 

La cas de necesitate, mă rog a face încercare cu stabili
mentul meu.

. Comande d’afară se esecută prompt și ieftin

Josef Schmitz 
văpsitorie și spălătorie chomică 

BSrașovul-veclaiu, str. iunB&a bbb-» S3S4L 
"xr~~x"~r~

(G(;5 AO—10.

Ne luăm voe a atrage atenția Ou. pubiic din ora? și 
dela țeră, că noi afară de haine gata pentru bărhața și 
c©gBÂB ținem un 

deposit mare de postavuri 
din teră si strein ătate.

5 >

Luăm comande pentru haine bărbătesc! și de cțjpin după 
măsură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, care 
se esecută după cele mai nouă fasone.

Cu t6tă stima

Depner, Rotii, Westemean,
în edificiul ,.Spar Cassa“ Strada Vămii 3—5.
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Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


