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Din causa sfintei sărbători de mâne, Sâm
bătă, Sf. Dumitru, fiaiul nu va apără până 
Luni săra.

Semne îngrijitore.
(<?) S’a întâmplat ceva, care este 

cunoscut deja cetitorilor noștri de tote 
cjilele. der care nu pdte rămând as
cuns nici înaintea cetitorilor numă
rului de Duminecă.

In numărul de c]i în mai multe 
rîndurî ne am ocupat cu ceea ce s’a 
întîmplat, sub diferite titluri, ca: „A 
perit rușinea!11 „Lipsă de demni
tate națională!11 și „Un cas simpto
matic11.

Ce s’a întîmplat, va întreba fie
care dintre cetitori și de bună semă 
i-se va strînge inima de durere, te- 
mendu-se se nu fi dat vr’o pacoste 
mare peste capul nostru.

Din păcate nu putem tăinui, că 
în adevăr mare pacoste a dat peste 
capul nostru.

Vestea tristă ne vine din Sălagiu 
și o vom cuprinde in puține cuvinte, 
precum urmăză :

învățătorul din Periceiu, Vasilie 
Olteanu, a fost tras în cercetare dis
ciplinară de cătră mai marii lui bi
sericesc! din Gherla, de bună sărnă 
pentru-că o fi fost la mijloc vr’o pri
cină, căci numai așa din senin nu 
se legă nici vlădicia de învățători.

Ce să vefil însă? Când vine lu
crul la cercetare, nu seim cum și 
prin ce împrejurare, solgăbirăul Tar- 
pai Miklos din Șimleu, vine și el, 
să se amestece în daraverile persb- 
nelor bisericesc! și să sară în ajuto
rul lui Olteanu. Se fiice, că în urma 
intervenției soigăbirăulni a și scăpat 
de pedâpsă.

Olteanu fiind și vice-președinte 
al reuniunei învățătorilor, se apucă 
să convoce la adunare pe mai niulți 
învățători și adunându-se așa laolaltă, 
propune să se voteze solgăbirăului 
mulțumită, pentru-eă a sărit în aju
torul lui Olteanu și mulțumită acâsta 
să se facă în limba ungurescă, să se 

publice în gazeta ungurescă din Ză- 
lau, care este foia oficială a comi
tatului și să fie subscrisă de toți în
vățătorii, câți erau de față.

Și au scris mulțumită, și au is- 
călit’o 21 de învățători.

Acuma să vedeți ce scriu nu
miți învățători în mulțumită aceea :

Ei își esprimă înainte de tote 
adînca recunoscință față cu solgăbi
răul pentru că cu energie și curagiu 
a sărit în apărarea colegului lor și 
din gratitudine pentru acesta nobilă 
apărare, făgăduesc din partea lor 
multe și mărunte.

Ei făgăduesc în fața lumei și a 
țării, că vor lua parte în primul rînd 
de bătaie „la răsboiul acela crâncen 
cultural, care s’a pornit acuma pen
tru recucerirea Ungariei11 (adecă la 
campania de maghiarisare) și că vor 
îndemna și pe alțl colegi ai lor să 
facă tot așa, căci ei au deja destulă 
minte, „ca să cunoscă și să vadă, cari 
sunt adevărată lor binefăcători.11

Dăr și pănă se vor încinge și 
sufulca bine pentru acest răsboiu, îșî 
esprimă încă odată mulțumită lor 
adencă față cu apărătorul învățăto
rilor, d-1 solgăbirău, și își încheie ma
nifestul cu cuvintele:

Se trăescă toți aceia, cari își dau silința a ne 
libera din cătujile conaționalilor noștri!

Iscăliți erau pe acest document ne 
mai pomenit următorii: Barna din Doha, 
Pop din Giurnelciș, Hengye din Recea, 
Kovctcs din Oehalul-român, Pop, Pokola, 
Maroșan, cari nu spun de unde sunt, Ciupe 
din Stârciu, Oros din Marin, Galgo din 
Halmoșd, Graur Dănilă. bătrânul, din S. 
Giurtelec și Graur Dănilă tinerul, din Ma
ladia. Plonta din Bădăcin, Ghile din Pria, 
Bruckental din Marca, Bogdan care nu 
spune de unde e, Cordis din Chiuesci, Oe 
gariu, din Gehiiiă, Talpos din Giorocuta 
Pasca din Siciu și Gasmen din Fetindea.

Aceștia sunt așa-der cei două- 
decl și unu de învățători, cari nu 
s’au rușinat a-și scrie numele sub un 
manifest, in care se obligă, că vor 
lupta în primul rînd pentru „recuce
rirea Ungariei11 și care se sfîrșesce 
cu o urare de „Să trăiescă!11 la 
adresa tuturor acelora, cari îi vor 

scăpa din jugul, în care, ei die, că 
i-a băgat — Biserica românăscă și 
npamul românesc.

Mare amărăciune ne-a cuprins 
sufletul, când am vefiut acăstă răs- 
vrătire față cu biserica și neamul 
nostru din partea acelora, cari ar fi 
chemați să lumineze poporul și să-l 
conducă pe calea cea adevărată la 
isvorul culturei naționale!

Nu e destul, că poporul nostru 
aduce atâtea jertfe pentru întreține
rea școlei și a învățătorilor, nu e 
destul, că după tote greutățile și 
birurile, câte le plătesc Românii față 
cu statul, comitatul și comuna, ei 
își trag bucătura de la gură, ca să 
pătă plăti salate învățătorilor, pen- 
tru-ca să le lumineze ținerile odrasle ! 
Acuma trebue să vedem, cum fiii 
neamului și ai Bisericei române se 
întorc în potriva mamei lor și să 
declară gata a o vinde.

Admitem, că și învățătorii vor 
fi avend greutățile lor și că pote 
le-ar plăcă mai bine, să aibă plată 
mai mare, pe care să o plătăscăsta
tul, mai regulat, decât o pote plăti 
bietul popor. Der care dintre Români 
nu are a se lupta cu greutăți? Ore 
preoții nu se năcăjesc și ei cum pot, 
ținend adese-orl și ei de cornele plu
gului și răbdând neajunsuri nenumă
rate? Urmăză de aici, ca ei să pă- 
răsăscă sfântul altariu și să-l vîndă 
străinului, dăcă acela îi ofere mij- 
loce materiale mai îmbelșugate?

învățătorii vorbesc de luptă.. 
Fbrte bine ! Adevărata și nobila luptă 
nu pbte să fie, decât aceea, pe care 
ar face-o spre binele neamului și al 
Bisericei românesc!, căci ori unde 
s’ar înrola ei în altă parte, n’ar fi, 
decât nisce nemernici simbriași, der 
nici decum luptători adevărați.

Ori care ar fi fost motivele fap
tei nesocotite a celor 21 de învăță
tori sălăgenl, noi așteptăm, ca recu- 
nosceneu-șl greșăla, să se pocăescă 
și se se întorcă la cele bune, ori—să 
arate cu date concrete în foile ro
mânesc!, cari anume au fost moti
vele resvrătirei lor contra Bisericei 

și neamului, ca să potă judeca pu
blicul românesc causa în merit.

Noi seim, că tocmai în Sălagiu 
inteligența atât cea bisericăscă, cât 
și cea mirenă întotdeuna a sprijinit 
din totă inima atât materialicesce, 
cât și moralicesce interesele învăță
torilor și ne mirăm din cale afară, 
că tocmai de acolo ne vin acum 
vești așa de triste.

Dăcă numiții învățători, nici nu 
vor arăta date concrete bine dove
dite de prigonire din partea preoți
lor seu a inteligenței mirene, nici nu 
se vor întorce cu pocăință la sînul 
mamei lor, ocărite pe nedreptul, — 
nici un minut să nu mai stea la în
doială și să-și ia catrafusele, lăpă- 
dându-se cu desăvârșire de noi și 
trecând în alte tabere, unde cred, 
că serviciile lor vor fi mai bine apre
ciate.

Uscături nu ne trebue!

Proiecte militare nouă. Se scie, 
că guvernul a retras proiectele privitore 
la chemarea reserviștilor de întregire și 
înrolarea lor pentru serviciu activ de 2 
respecive 3 ani. In locul acestor proiecte 
guvernul a presentat eri dietei alte pro
iecte nouă prin cari se stabilesce înmul
țirea contingentului armatei cu cel puțin 
20.000. Diarele oposiționale maghiare agită 
viu în contra acestor proiecte și amenință 
cu obstrucțiunea, er una din foile guver
namentale răspunde cu amenințarea, că 
pentru cașul când s’ar face obstrucțiune 
în dietă, guvernul va disolva camera. — 
Noi credem, că amenințările acestea sunt 
un simplu foc de artificiu, și că nici din 
pretinsa obstrucție, nici din disolvarea ca
merei, nu se va alege nimic.

Alte proiecte de legi. Ministrul 
president Szell a presentat dietei 5 pro
iecte de legi nouă: regularea afacerei 
pasapdrtelor, organisarea poliției de stat 
la granițe; înființarea a trei cercuri nouă 
gendarmeresci; despre emigrare și imi
grare și despre stabilirea și petrecerea 
străinilor în țeră.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Frumosa lumii.
De M. Eminescu.

Apoi poveste, poveste, Dumnedeu la 
noi sosesce, că înainte mult mai este. Era 
odată un vânător și avea trei copii și era 
sărac-sărac, cât avea, cu atât se ținea, că 
împușca câte-o păsăruică, o vindea, și atât 
era hrana lui, săracul. Acu era o pădure 
pe acolo pe aprope, de-i fiicea pădurea 
negră. Ș’o apucat omenii din satul acela a 
dice, că nu pote să se apropie nime de 
pădurea ceea. Ș’așa era (de) părăsită, că 
fiiceau că la miedul nopții vin dracii.

Acu bietul om ist sărac a fiis într’o 
fii cătră femeia lui : Măi femeie, tot o 
morte am să mor, en să mă duc în pă
durea ceea, să văd ce-oi găsi acolo. Așa 
i-a făcut nevasta o turtă in traistă și s’o 
pornit d’o luat pușca în spate. Ajungând 
el acolo, lui îi era forte frică... der pe 

omul sărac săracia îl împinge a-se duce 
ori unde, ca să câștige.

Ecă mergând el așa ajunge de un 
copac înalt și stufos strașnic, nu sciu cum 
s’o fi chemat, și vedea o pasăre așa de 
frumosă, — era de aur. Acu el ce să facă 
ca să n’o împusce, s’o potă prinde, căvân- 
fiându-o vie, mai multe parale ar fi luat. 
Alungând el prin copac, ea se virî într’o 
bortă... ș'o prinde. El n’o mai stătut cătră 
ndpte, că s’o temut de draci, ci o luat pa
sărea ș’o venit acasă șl-o făcut o cușcă 
bună și puse pasărea în cușcă.

Acu în fiiua ceea, în care a prins’o, 
era Sâmbăta și Duminecă diminâța s’a 
ouat un ou. Da el cjice : Ei măi femeie, 
eu n oi vinde pasărea asta, că ea să ouă 
și eu voiîi avă câte un ou și m'oi hrăni 
din di în fii. El ia oul și se duce în târg 
și-l întrebă negustorul, ce ai de vândut și 
cât ceri ? — Am un ou și cer o miie de 
lei. Dăr un jidan fiice — tot ei îs mai in- 
tregl! — ia să văd oul. Când vede oul 

1 cel de aur — făcea mai mult de cât o 

miie de lei — îi dă miiade lei. Cumpără 
cele trebuinciose pentru copii și femeie și 
se duce acasă. Da pe gușa pasării era 
ceva scris, da omul nu soia carte.

Când în a doua Duminecă er s’a ouat 
un Ou de aur. Și el s’o dus și âr a cerut o 
miie de lei. De să iai sema d ta, că tot 
jidanul cela i-a eșit înainte !

In a treia Duminecă, când s’o dus, 
omul o pus pe gânduri pe jidan. Și s’o 
gândit așa jidanu, l’o întrebat unde șade, 
să se ducă să vadă de unde are el ouă de 
aur. Vine jidanul, der el ținea cușca în 
colțul casei. Cum o intrat jidanul în casă 
— el scia carte — odată îșî aruncă ochii 
în fundul casei. Pe gușa pasării așa scria: 
„Cine ’ml mănâncă inima, are să fie împă
rat, care o mânca rînza, de câte-orl s’o 
trezi pe nopte de-atâtea ori are să găsâscă 
câte-o pungă de bani sub cap, Cine-o 
mânca maiurile, are să fie om cu noroc 
în lume, ori unde-o merge el, ori ce pas ar 
face el tot cu noroc are să fie-. Acu jida
nul -- tot cu dușmănie asupra creștinului.

— „Vinde-mi mie pasărea11.
— „N’o pot jupâne. Asta-i pentru 

mine și pentru copiii mei-.
Iu sfirșit cât s’o pus jidanul, n’o vrut 

bietul om s’o vândă
Vânătorul a doua fii s’o sculat de di- 

mineță și s’o dus cu pușca după vânat. 
Da jidanul șiret — și femeia d’a nostre, 
prostă, — dice așa femeii: „Nevastă, ce 
să trăescl cu un om așa de sărman, vin’ 
să te iau eu, că eu te-oi ținea bine și 
ți-oi ține și copiii-.

Da femeia dice : „Decă te-i boteza11! 
Apoi, cjice, cum la noi nu se pote să se 
despărțăscă. Da jidanul fiice: „Lasă-1 pe 
mâna mea, că eu îl omor pănă mâne" Ii 
dă nu sciu ce, să omore omul. Da-acolo 
fiice așa: „Femeie, te-oi lua, der mai în
tâii! taie-mi pasărea și mi-o frige. Da să 
nu lipsâscă nimica din pasăre, s’o mâncăm 
acu-.

Și femeia, dobitocă, ea s’a potrivit. 
A tăiat și a fript pasărea ș’o pus’o pe va
tră, o strîns’o și ea ese din casă cu trebă
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Cestiunea naționalităților în dietă. * 1
In ședința de Miercuri a dietei 

unguresc!, la ordinea cțilei fiind des- 
baterea asupra proiectului de in
demnitate, s’a vorbit 6răși mult des
pre bietele naționalități. Guvernul a 
fost aspru combătut pe tema acesta 
de cătră faimosul deputat kossuthist 
Bela Komjathy, care nici-odată n’a 
scăpat ocasia, de a năvăli cu totă 
furia în potriva neamurilor nema
ghiare din țera acesta. Noi vom da 
în resumat acesta parte din vorbi
rea lui Komjathy, pentru-ca se se 
vadă cu ce arme luptă representan- 
ții șovinismului contra milionelor de 
cetățeni nemaghiari ai patriei co
mune :

Komjathy Bela începe prin a spune, 
că în discursul prin care ministrul-presi- 
dent Szell a ocupat scaunul de șef a) gu
vernului, n’a dat nici un program cu pri
vire la aceea cum s’ar pute resolvi cestiunea 
naționalităților din punct de vedere al în
tăririi rassei maghiare. Oratorul l’a inter
pelat, ca se-i deâ ocasie a-se declara în 
cestiunea acesta, însă ministrul-president 
a tăcut. Abia la 1900 s’a audit glasul lui 
Szell în privința acesta. A spus atunci 
vorbe frumdse, der declarațiile lui au ră
mas numai vorbe, căci și-a uitat a fixa 
țînta, ce trebue s’o ajungă, și n’a stabilit 
mijlocele cu cari sâ se realiseze scopul.

Resultatele s’au vedut. De-odată și 
’n întrega țeră naționalitățile s'au ridicat, 
ca se asedieze clădirea statului național 
maghiar (O voce din stânga: Hotărîrea 
comitatului Brașov). Vă mai aduceți amin
te de afacerea scotelor din Brașov, față cu 
care ministrul president a luat o astfel de 
posiție, încât am fost silit să combat po
litica lui de naționalitate. (Oratorul vor- 
besce amănunțit despre afacerea acesta). 
Am arătat atunci asupra consecuențelor, 
ce le-au tras naționalitățile din declarațiile 
d-lui ministru-president, că adecă el pășesce 
pe urmele tradițiilor partidului deakist. Eu 
sunt contrarul acestor tradiții și nu pot 
permite (aud! colo!) ca în Ungaria pe te
ren de naționalitate se se refere cine-va la 
tradițiile partidului deakist, căci sciți și 
d-vostre, cari sunt resultatele acelor tra
diții : crearea legei de naționalitate și au
tonomiei bisericescl și școlare gr. or. române 
și sărbescî.

Acesta a adus cu sine atunci, că au 
venit aici nurnerul cel mare de deputați 
naționaliști, ca să fie un viu protest în con
tra a tot ce e maghiar și ca se represente 
negațiunea vie față de supremația statu
lui maghiar. Și atunci înse d-1 ministru-pre
sident a năvălit asupră-mi cu totă oratoria 
de care e capabil și majoritatea l’a aplau
dat furtunos. La 15 Februarie (1900) am 
adus erăși în discusiunea cestiunea națio
nalităților și mi-a combătut cu dăbicie tote 
afirmările. Am tăcut un timp 6re-care, înse 
am urmărit cu atențiune evenimentele, și 
ași fi fericit, decă a-și pute să vorbesc adî 

în tonul pocăinței, der n’am nici causă, 
nici drept a-o face acesta.

De ce? Et.ă o spun prin scurte cuvinte : 
Toți omenii gânditori în Ungaria, fără de
osebire de partid, sciu și simt, că nici odată 
Ungaria n’a fost, față cu naționalitățile, în- 
tr’o situație mai periculosă ca adi, după 
trei ani de guvernare a d-lui ministru-pre
sident.

Guvernul a confirmat în posiția de 
episcop în Neoplanta pe Mitrofan Sevicl, 
care nu scie unguresce. Tot sub era lui 
Szeli s’a întâmplat că fișpanul Zako Milan 
și-a ținut vorbirea de inaugurare în limba 
serbescă, pe când funcționarului de stat 
numai în limba oficială a statului este ier
tat a vorbi. Tot acest spirit s’a manifestat 
și cu ocasia discursului inaugural, ce l’a 
ținut fișpanul din Arad, care a declarat, 
că va respecta drepturile naționalităților. 
Unde esistă în Ungaria drept de naționa
litate? Aici sunt numai drepturi cetățe
nesc!. Astfel sunt fișpanii erei nouă.

Guvernul nu urmăresce cu atențiune 
ceea-ce se scrie în pressa naționalităților; 
în biroul de pressă al ministrului presi
dent nu se află traducător din limba slo
vacă: Szell Kalman când a venit la gu
vern a desființat secția naționalităților, nu
mai ca să dea o lovitură vechiului sistem.

Szell Kalman: Eu am voit se dau o 
lovitură? La asta voiu răspunde.

Komjathy B.: Pe distinșii pricepă
tori ai politicei de naționalitate d-1 minis
tru-president i-a concediat, a concediat și 
pe Jancso Benedek, pe care ar fi trebuit 
să-l țină acolo unde a fost, ca să facă și 
mai departe servicii mari intereselor na
ționale maghiare.

Societatea culturală română („Aso- 
ciațiunea", pe care Komjathy o numesce 
„olăh kulturegyletu) despre care orl-pine 
scie, că s’a înființat cu scop politic, ca 
acolo să se fierbă fermentul, pe care vreu 
să-l folosescă în Ungaria contra rassei ma
ghiare, n’avea bani, ca să-și înființeze o 
casă proprie. S’a adresat guvernului, care 
i-a dat concesiune pentru punerea în cir
culație a 100.000 losuri spre scopul înfi
ințării casei. Așa-der din bunăvoința gu
vernului maghiar s’a întâmplat, că acestă 
societate șî-a putut înființa casa(?l)

Ministrul-president a făgăduit, se con
troleze mai strict școlele naționalităților. 
Acesta însă nu s’a întâmplat, tot așa pre
cum guvernul n’a făcut nimic în afacerile 
naționalităților. De când Szell e la putere 
mișcarea naționalistă face stricăciuni și prin
tre Șvabii din Bănat. Un semn trist pentru 
mișcarea naționalistă este și acela, că co
mitatul Neutra a fost silit să trimită o 
auchetă specială pentru a studia referin
țele. Asta n’ar fi fost necesar, decă gu
vernul ar ave o politică de naționalitate 
hotărîta și conscientă.

Vorbesce apoi contra institutelor de 
bani românesc!, slovăcesci, în legătură cu 
cestiunea Săcuilor, contra cărora guvernul 
nu face nimic. Se ocupă apoi de alegerea 
lui Mangra la scunul episcopesc din Arad

și spune, că Mangra va ajunge încă se 
între în camera magnaților, fiind că guver
nul român, Sturdza, a rugat pe ministrul 
de esterne să mijlocescă întărirea alegerei 
lui Mangra.

„Națiunea11 nu, se încrede în politica 
d-lui ministru-president. „Națiunea" își teme 
supremația de rassă maghiară, își teme 
viitorul, și avem forte multe cause de a 
dispera. Decă o politică ca aceea a d-lui 
ministru president va mai conduce aface
rile nostre, țera acesta va duce-o pdte 
câteva sute de ani, inse maghiarimea se 
ruiniză.

Trebue întărit elementul maghiar: 
I o astfel de politică vom sprijini-o cu toții. 

Contele Albert Apponyi a dat un apel în 
care spune, că maghiarimea în loc să cu- 
cerescă la periferii, pierde di de di terenul. 
Apelul lui Aponyi este un memento, că 
s’apropie ora când cestiunea naționalități
lor va tsbucni cu întregul ei pericol. Lucru 
trist, că Apponyi se vede silit a apela la 
societatea maghiară, căci dela guvernul 
maghiar nimic nu putem aștepta.

In a doua parte a discursului său 
Komjathy a combătut guvernul pe tema 
pactului vamal cu Austria. înainte de a 
încheia, a dis: „Recunosc, că d-1 ministru 
president este servitor fidel al domnului 
și regelui său, după'a lui convingere. După 
a nostră convingere însă, nu-1 servesce fi
del fiindcă acel rege trebue să-și gândescă, 
că națiunea acăsta trebue să trăescă. Și 
decă trăesce națiunea, și corona lui va 
străluci. Decă însă more națiunea acesta, 
atunci și corona lui trebue s5 cadă în pul
bere. Decă d-1 ministru-president e fidel 
față cu regele, să spună acelui rege, că 
națiunea acesta vre să trăescă, și maibine 
si cadă în pulbere corona, der națiu
nea maghiară trebue se trăescă''....

Visita Regelui Carol în Bulgaria.
, Visita regelui Carol în Bulgaria în

cepe să fie comentată și apreciată de 
streini, că avend o însemnătate escepțio- 
nală pentru politica din Orient.

Astfel diarul „Novosti" scrie, că în
semnătatea întelnirei regelui Carol cu prin
țul Ferdinand la Rusciuc, dovedesce nu 
numai o îmbunătățire a relațiunilor româ- 
no-bulgare, ci chiar o schimbare probabilă 
în politica Orientului, lucru de care totă 
lumea trebue să se bucure.

„E de dorit, adaugă diarul rusesc, ca 
cestiunea macedonenă să se potă resolva 
în mod legal și pacific, și ca statele bal
canice să formeze o ligă pacifică în inte
resul chiar al macedonenilor11.

De asemenea și alte diate ca „Wie- 
domosti", comentăză în mod favorabil 
acestă visită.

*
Decă Rușii păstreză ore-care reservă 

în articolele lor, nu tot așa însă se petrec 
lucrurile și cu austriacii. Pressa din Viena, 

„Politische Correspondent", „Vene Freie 
Bresse", „Wiener Tagblatt", se întrec în 
laude pentru regele Carol și în complimente 
pentru prințul Ferdinand, că s’a convins 
în fine, despre adevărata cale ce trebue 
să urmeze în conducerea destinelor Bul
gariei.

„Politische Correspondent", consacră 
un lung articol, în care arată, că fericirea 
Bulgariei constă în a-și înțelege misiunea 
ce are, de a fi un stat de ordine și de li
niște în Balcani, și a lăsa cestiunea ma
cedonenă pe sema marilor puteri.

¥
In „Bulgaria", care este organul ofi

cios al guvernului din Sofia, a apărut o 
notă, în care se spune, că la Sofia dom- 
nesce cea mai vie satisfacțiune pentru în- 
tîlnirea regelui Carol cu prințul Ferdi
nand: însemnătatea acestei întâlniri e apre
ciată în sensul conservărei păcii în Orient 
și ca o dovadă de considerațiune a poli
ticei personale de care se bucură prințul 
Ferdinand și guvernul bulgar, care vede 
în acestă visită recundscerea înțelepciunei 
sale, avend de scop menținerea de rela- 
țiuni escelente cu statele vecine și înde
plinirea cu lealitate a datoriilor sale inter
naționale.

*
Regele Carol, cu miniștri] Sturdza și 

Brătianu și prințul Ferdinand, vor pleca 
în dimineța dilei de Mercuri, 30 Octom- 
vrle, pe yactul bulgar. în susul Dunării Ia 
Samovitz, de unde își vor urma călătoria 
pe calea ferată pănă la Plevna. De aci re
gele Carol și miniștrii se vor întdrce la 
Turnu-Măgurele.

*
Localitatea Samovitz, unde M. S. Re

gele Carol va merge de la Rusciuc, cu 
prilegiul visitei sale la Plevna, este un 
mic sat, situat în susul Dunărei, dincolo 
de Rahova și Nicopoli, în fața Islazului, 
de pe teritorul român.

Acestă localitate a jucat un mare 
rol în timpul răsboiului pentru indepen
dență, deore-ce servea ca punct de sprijin 
trupelor române pe Dunăre, a căreia tre
cere s’a efectuat pe la Turnu-Măgurele, 
situat în apropierea Samovitzului. Distanța 
de aici pănă la Plevna va fi percursă de 
auguștii călători în trăsuri escortate de 
un escadron de cavalerie bulgară. M. S. 
Regele Carol cunosce forte bine localita
tea, de pe timpul ’răsboiului, când a avut 
chiar ocasia se o visiteze de mai multe-ori.SOIRILE DILEI.

— 24 Octomvrie v.

„Cel ce a protegiat pe Valahi.“ 
Sub acest titlu insipid, diarul „Ujsag“ din 
Clușiu scrie următdrele renduri, cari fără 
îndoială sunt de natură a influința foru
rile judecătorescl:

„Sub acest titlu s’a făcut în diferite 
rânduri amintire în colonele diarului nostru 
despre testamentul antipatriotic (sic.), lăsat

si copiii tustrei îutră’n casă, pice unul din 
trenșii: „Măi, tare mi-i fonie. Mama o fript 
pasărea ceia, hai să mâncăm câte-o bucată11 
— „D’apoi dăc’o fript’o jidanului, ne-o 
bate11 1 — „Hai să mâncăm dinăuntru, că 
nu s’a vedea11. Ia cel mare inima, cel mij
lociu rînza, cel mic maiurile. Pasărea acu 
nu avea plată nimica, dâcă le mâncară 
acelea.

Der copiii după-ce au mâncat: „Măi, 
hai să fugim, că ne-a bate". Și era o bortă 
în dosu casei și s’o vîrît acolo.

Vine jidanul. Dă la pasăre — cele 
nu-s dintrînsa. Apoi începu a striga, bate 
pe biata femeie. „De bună semă o mâncat 
copiii, căci altul nime n’a fost în casă". 
Jidanul îndată strigă după copii, să-i tae, 
să mănânce el din copii. (Care din creștini 
ar fi făcut asta!) I-a căutat, i-a căutat, în 
sfirșit nu i-a găsit. Dac’o vădut jidanul, că 
nu-s și nu-s s’o dus drumului — cruce de 
aur în casă — a lăsat și pe femeie și tot. 
Că el tot așa era să facă, d’apoi Dumnedeu 

a lăsat mai bine să mănânce copiii de cât 
densul — că Dumnedeu nu dorme.

Aou acel mare o umblat cât o um
blat și s’o făcut împărat pe țera ac'eea. 
Acu unu aista era micușor de tot, tot la 
măsa ședea, ist care mâncase maiurile și 
pe semne unde avea să aibă el așa mare 
noroc, tare era leneș. Cel ce o mâncat 
rînza găsia tot pungi de bani și se făcuse 
strașnic om de rău. Ii erau dragi numai 
petrecerile, să ierți, mult îi erau dragi co- 
conele cele frumose. Acolo strașnic era de 
frumosă una de-i dicea: frumosa lumii. La 
sore te puteai uita, da la densa ba. Acu 
el tot umbla, că dor i-ar da-o boerul cela, 
da nici că vrea să i-o deie. Ecă vine el 
acasă la măsa. — „Mamă, ce mi-s mie 
banii, decă nu pot lua pe ceaa ce mi-i 
dragă11. Da măsa dice: „Dragu mamii, du-te 
și tot te-i pute întâlni cu ea".

Acu aist ce-o mâncat maiurile se 
juca în nisce JbulgărașI cu alțl băețl pe 
afară. Vine-un moșneg. — „Dragul moșu
lui, ce faci tu pe aici?11 — „Ia mă joc, 

moșule“.—„Hai cu moșu, că ți-oi da mere 
și pere11. (Scii ca la copii). — Iușală pe 
băiat și-l ia cu densul.

Da acela era un vrăjitor grozav, — 
îngheța apa. Ș’acu el tot vrăja prin pădu
rea negră și a dat de ceva strașnic, care 
el nu putea face numai cu’n copil. Seduce 
acolo cu băie'u ’n mijlocul pădurii și dă 
de-o petră mare. Dă câte de trei ori în 
petră și se deschide pământul. Și el dice 
băiatului așa: Măi băete, dute pe scările 
astea într’acolo sub păment (avea nisce 
scări) ș’ai să cobori într’o grădină așa de 
mândră, ș’ai să dai de-o căsuță acolo în 
grădină și să întri în casă ș’ai să vedl 
un horn făcut acolo și pe vatră ai să vedl 
o cheie. Să iei cheia aceea, s’o pui în brîu 
și să vil înapoi la mine. Da na’țl și-o ver- 
guță de fier, că far’ de varga asta nu 
poți întră (acolo era pe cea lume, dice-că.)

Băiatul se ia, merge încetișor și întră 
pănă în grădina ceea.

Da acolo așa era o mândreță, grădina 
cu pome de aur, în cât băiatul so mirat, 

când a intrat acolo și, scii ca oopilul, mai 
degrabă a alergat la pere și la mere de 
cât la cheia moșului. Scii cum e trâba 
nostră — era {cu cămeșă și cu curelușă 
bună încins, ș’o umplut sînul de mere și 
de pere. El se pornise să iasă, când și-a
duce aminte de cheie, (se duce) într’acolo 
ș’o ia, da cheia era strașnic de ruginită... 
Se ia băiatu încetișor, se suie er pe sus 
să iasă afară — că scii d-ta că ăl bătrân 
deși avea putere, nu putea să între în raid, 
der ăsta era copil.

Gând a ajuns în gură să iasă, moșne- 
gul a strigat: Măi, nu eși! Dă-ml cheia. 
Băiatul clise: Ba lasă-mă să ies întâia 
afară.

— Ba nu te las.
— Nu-țl dau cheia.
— Am să te omor.
— Omoră-mă, numai decă poți.
— El face hanc cu piciorul în păment 

și se închide pământul.
Ce a făcut bietul băiat? Ia să se în- 

torcă și să se ducă ăr prin grădinile cele. 
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de repausatul loan Petran, advocat și fost 
fiscal al comitatului, care a lăsat pentru 
scopuri culturale valahe (va se dieă cul
tura valahă este eo ipso ceva antipatrio
tic?) cea mai mare parte a averii sale de 
peste 200.000 corone și care testament a 
fost atacat de rudele repausatului pe mo
tiv de greșeli formale. Afacerea acestui 
testament nepatriotic, care la timpul seu 
a produs în tdtă țera mare sensație și 
indignare — după cum suntem informați 
din isvor autentic (megbiztată) a ajuns în 
stadiul, încât n’a mai remas, de cât să se 
pronunțe sentința de anulare. Cercetând 
dosarul, trebue se relevăm cu plăcere 
cunuscințele vaste si activitatea conscien- 
țidsă a advocatului conducător Dr. Tdbor 
Săndor. Avem speranță firmă, că procesul 
pornit pentru anularea acelui testament 
„antipatriotic*  și ajuns acum în stadiul 
final, — se va decide în favorul rudelor 
lui Ion Petran, care a trăit în mijlocul 
rudelor sale maghiare, cu a căror sprigin 
a fost crescut la școli maghiare și pe care 
toți Ungurii il credeau de adevărat ma
ghiar. — Aici involuntar ne vine în minte 
bucuria năpraznică a (jiarului valah ma- 
ghiaro-fag „Tribuna" care aucjind de nu
mitul testament, a bătut la timpul său cu 
mare sgomot toba, ca și cum în urma 
testamentului extorcat, ar fi și pus mâna 
pe un fond — nu tocmai de disprețuit — 
spre promovarea acțiunei lor antipatrio
tice."

Precum suntem informați represen- 
tantul „Asociațiuneiu în procesul acesta 
este d-î advocat Dr. G. Ilea.

Amintiri de Ia .visita studenților 
italieni. Revista din Milano „L’Illustra- 
zione Italiana11, în numărul său de la 2 
Noemvrie publică trei frumose tablouri, 
ca amintire de la visita studenților ita
lieni în România. Primul tablou represintă 
primirea entusiastă la Brăila. Al doilea 
pdrtă titlul: „Studenții italieni și studenții 
români în costumurî naționale" er al trei
lea: „Corda Fratres și artistele teatrului 
național din Bucuresci". Aceste tablouri 
sunt însoțite de elogiose aprecieri ale în- 
frățirei italo-roraâne.

Intervenție diplomatică pentru un 
cioban. Dilele acestea trei ciobani din Co- 
vasna, trecând granița românescă, au 
intrat pe teritoriul țării vecine distanță 
de vr’o 3 chilometri. Un păzitor de gra
niță român a împușcat după cei trei cio
bani și a nimerit pe unul, care a și murit 
pe loc. Solgăbirăul din K.-Văsârhely a 
raportat telegrafic despre acesta întâm
plare ministrului de interne, care la rân
dul său a însciințat pe ministrul de es- 
terne din Viena. Acesta s’a adresat gu
vernului român cu rugămintea, ca să facă 
cercetare. Imediat, s’a trimis la fața locu
lui judecătorul de instrucție din Buzău și 
doi medici, cari au făcut autopsia cada
vrului.

O declarație a lui Mihailowsky. 
Ștefan Mihailowsky, președintele comite
tului macedonean suprem din Sofia, a 
acordat un interesant interview unui re
dactor de la tiarul „Neues Wiener Tag- 
blatt", din Viena. In primul loc, Michai- 
lowsky se plânge, că a fost împedecat 
să-și țină, în Viena, conferința anunțată. 

Macedonenii, urmeză președintele comite
tului, nu voesc alt-ceva decât să se pdtă 
desvolta în libertate. Actuala mișcare ma
cedoneană este seriâsă și se va întinde 
cu putere în primă-vară. Macedonenii nu 
au nici o dușmănie contra sultanului, 
însă voesc emanciparea. Sunt încă în Ma
cedonia 25 de bande, cari luptă. Pănă-ce 
aspirațiile Macedonenilor nu vor fi satis
făcute, nu va fi liniște în Macedonia.

Secui cu perciuni. Sub titlul acesta 
clarul „Alkotmăny" publică lucruri ne mai 
pomenite din Secuime. In comuna Bosod- 
Ujfalu (com. Odorheiului) trăiau 39 fa
milii (170 suflete) de Sâmboteni între 749 
de alțî locuitori de diferite religiuni: ca
tolici, greco-catolici, greco-orientali, refor
mați, unitari și jidovi. Din Sâmboteni 
(cari serbeză Sâmbăta, în loc de Dumi
necă) mai rămăseseră, cum am dis 170, 
cei-lalți trecuseră la catolici. Pe acești 170 
i-a convertit în anul 1870 rabinul Wol
finger la jidovism și i-a tăiat împrejur, cu 
mari cu mici. In 30 de ani s’au înmulțit 
acești jidovi noui, încât ei formeză confe
siunea cea mai numărdsă. In epoca ma- 
ghiarisării celei mai crâncene s’a întâm-j 
plat deci, că o mulțime de Secui s’au fă
cut jidovi, cari astădî încă portă costumul 
secuiesc, dăr au început se vorbescă jar
gonul galițian, pdrtă perciuni la urechi și 
țițes pe piept. Jidovii aceștia sunt sub
venționați de cătră comunitatea israelită 
din Budapesta.

Un urs puternic s’a putut vede 
Luni în strada porții din Brașov înaintea 
unei blănării. Se înțelege, că ursul nu era 
viu, ci un urs mort de vr’o 10—12 ani, 
oare avea lungimea de 2 metri 40 cm. 
Ursul fusese împușcat de un pădurar din 
Satulung. D-l Petru Popovici a cumpărat 
ursul și l’a trimis la Viena, spre a fi 
umplut.

Botezul unui jidov. In Paris a pro
dus mare sensație <jilele acestea botezarea 
unui diarist jidov cu numele Gaston 
Pollonais, care era redactor la „Gaulois", 
al cărui director este tot un jidov bote
zat, cu numele Artur Meyer. Pollonais, 
deși' era jidov, în afacerea trădătorului 
Dreyfus a ținut cu naționaliștii.

Mulțăniită. Din incidentul hirotoni- 
rei întru preot a nou alesului nostru pa- 
roch Constantin Proca, d-l comerciant din 
Brașov loan Bidu a dăruit sf. nostre bise
rici din Râșnov, un rând de vestminte 
preoțescl cu tote cele aparținetore servi
ciului divin în valore de 200 cor., în loc 
de parastas de șese săptămâni și jumătate 
de an reposatei iubitei sale soții Teodora 
I. Bidu; — pentru care dar, esprimăm și 
pe aeâstă cale mulțămita nostră mărinimo
sului donator. Reșnov, 15 Oct. v. 1902. — 
Comitetul patoehial.

Societatea „Liedertafel" din Bu- 
curesci îșl serbeză astădi jubileul de 50 
de ani a esistenței sale. Din Brașov au 
plecat la acest jubileu vr’o 100 de per- 
sone, membri societății „Mănnergesang- 
verein".

Camera advocaților din Sibiiu 
a șters din registrele camerei pe d-l Dr. 
Nic. Vecerdea, la propria sa cerere.

Călugări din Palestina. Mai deu- 
nădi vădurăm prin Brașov nisce individl 
murdari, îmbrăcați în haine sdrențdse de 
călugări și cari spuneau, că sunt din Pales
tina. Scieau și românesce. — Ne aducem 
aminte, că mai anii trecuți au mai fost 
prin Transilvania nisce șarlatani, cari spu
neau lucruri miraculdse de la sf. mormânt, 
cum vine în ndptea învierii foc din ceriu 
și aprinde candela dinaintea altarului și 
altele de felul acesta. Omenii ascultau cu 
evlavie, ce spuneau „călugării" și le dă
deau bani. In Sălagiti apoi a fost sur
prins unul din ei, cum îșl făcea ndptea 
rugăciunile — ca cornul în frunte. Așa 
numiții călugări, nu erau decât nisce șar
latani evrei...

Un cuțit în mâna mortului. In 
Iâszbereny . a murit mai deunăzi după 
lungi suferințe Mihail Bonis. In timpul 
bălei sale, s’a întâmplat mai de multe-ori, 

, că Bonis leșina și stătea țâpăn câte 24 
fire. Familia credea, că e mort. Din causa 
acesta se temea, să nu-1 îngrăpe de viu, 
de aceea a lăsat cu limbă de morte ca 
să-i țină priveghiu cel puțin 70 de dre și 
când îl vor înmormânta să-i pună și un 
cuțit ascuțit în mână, că decă s’ar întâm
pla să-1 îngrope de viu, să aibă cu ce să 
se sinucidă în mormânt. Mihail Bdnis a 
murit fiilele acestea și familia i-a împlinit 
dorința, l’au priveghiat 70 ore și i-au pus 
un cuțit în cosciug.

Un joc primejdios. Dimitrie Popo
vici, în etate de 22 ani, și Vasile Cocota, 
în etate de 18 ani, amândoi din Tincova, 
s’au dus în diua de 4 Noemvrie la tîrg 
săptămânal în Timișdra. După-ce și-au is
prăvit ce au avut de isprăvit, se aședară 
pe carul lor ce stătea în piața fînului din 
Fabrik. Popovici scdse un revolver și a 
început să manipuleze cu el atât de im
prudent, încât revolverul se descărca și 
trecu pe lângă capul lui Cocotă. Acesta 
a scăpat cu vieța, der i-a sărit o țandără 
de plumb în ochiul drept. Cocotă a fost 
dus la spital, unde i-s’au dat ajutdrele 
medicale, însă puțină speranță de vinde
care este, așa că nenorocitul de sigur îșl 
va perde ochiul.

O căsătorie morganatică. Diarul 
„Neue Freie Presse" primesce din Peters
burg amănunte asupra bruscei concedieri 
a marelui duce Pavel Alexandrovicî, din 
armata rusescă. Se scie, că acest principe 
imperial/ unchiu al Țarului, deținea co
mandamentul corpului de gardă și avea 
și distincțiuuea de aghiotant general al 
Țarului. După corespondentul diarului vie- 
nes, măsura severă luată de Țar, față de 
unchiul său, e o sancțiune a căsătoriei 
morganatice a marelui duce Pavel Ale- 
xandrovici cu o domnă Pistelkovn.’,‘Cunu
nia a fost celebrată în Italia la Livorno. 
Soții se află acum la Paris, unde marele 
duce se arată pretutindeni în localurile 
de spectacol cu soția sa.

Fanatism religios. Din temnița din 
Seghedin — scrie „Drapelul" — a eșit 
deunăzi un om cu numele Trifon Țaran, 
după-ce 7 ani a stat acolo închis. Țaran 
după-ce și-a făcut serviciul militar, a tre
cut la confesiunea Nazarenilor. Când apoi 
l’au chemat ca reservist la deprindere de 
arme, n’a mai voit să prindă arma în 
mână. Din pricina acesta l’au condamnat 
la închisore, unde a stat 7 ani întregi și 
de unde abia acum a eșit, după-ce a ve
nit vremea să fie trecut la glotași și deci 
să nu mai fie chemat la deprindere de 
arme. In mai multe rânduri îl provoca- 
seră cei de la miliție să se supună legilor 
militare și să prindă arma, der Țaran a 
rămas neînduplecat și a stat mai bine de 7 
ani în temniță.

Teatru de diletanți în Brașov. Ti
nerimea română din Brașov (Scheiil) va 
da o representațiune teatrală împreunată 
cu dans, Duminecă în 3 (16) Noemvrie 
în sala de concerte (Redoută). Jumătate 
din venitul curat este destinat pentru 
„Masa studenților români din Brașov" și 
jumătate „Bisericei sfintei Treimi (Tocile)" 
pentru renovarea picturei dinlăuntrul bi
sericei. începutul la 7*/ 2 dre sera. Intrarea: 
de persdnă 1 cor. 20 bani, Balcon (loc nu
merotat) 2 cor., pentru stud. 80 bani. Bi
lete se pot căpăta la d-nul D. Eremias, 
la N. Ciurcu, la Oasina Română și sera la 
cassă. Ofertele marinimdse se primesc cu 
mulțămită și se vor publica.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. IO 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tăte soiurile pentru domni, dame și 
copii, do iernă și de vara, se pdte procura 
încălțămintea cu prețuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Organisarea prelegerilor poporale.
Cestiunea prelegerilor poporale 

economice este o cestiune de mare 
importanță și deocamdată singura, 
care s’ar putd deslega, credem cu 
succes

Plugarul nostru mai mult de 
cât alte clase sociale, are trebuință 
de povețe înțelepte pentru a putb 
să apuce pe calea progresului și a’șl 
ușura greul vieții; căci de fapt greu
tățile sunt deja multe și mari și ele 
cresc pe Ți ce merge. Astfel, că în 
urma acestora agricultorul copleșit 
de necasuri nu este neaplecat de a 
asculta povețe folositore; cu atât 
mai mult, că lui în cea mai mare 
parte îi lipsesce posibilitatea de a-se 
cultiva însuși prin cetire, din causă 
că sbu nu scie carte și decă și scie 
n’are la îndemână bibliotece, din 
cari se șl stîmpere setea de sciință

De altă parte vede si plugarul 
că timpul iernei este din sâmă afară 
prea lung pentru odihnă și recrea- 
țiune fără nici un folos practic, ba 
din contră nu arareori împreunat cu 
pierderi ireparabile.

Când colo era închis pământul, nu mai 
era mandreța ceea. începe băiatul a plânge 
Plângând așa îșl frecă manile. Șterge pe 
varga ceea, ce i-o dat’o moșnegul, și vine 
uu om. Omul cela era de fier. Era duh 
necurat. „Măi băete, cine te-o adus pe 
tine aici ?“

— Ecă cum și âcă cum — spune bă
iatul tot.

— Eu te-oi scote băiete, da întâii! 
să-mi frigl vre-o două-decl de vaci, să am 
de mâncat pe drum, când te-oi duce. Fuge 
el și-l pune pe băiat după oap și pune pe 
o (parte) 20 de vaci fripte și pe alta câ- 
te-va poloboce cu apă, cu vin — cu ce-o 
fi făcut nu sciu — și băiatului îi dă uu 
cuțit ș’o ulcică. Gând mi-a fi forne să tai 
cu cuțitu din carne, să-mi dai să mănânc, 
și când mi-a fi sete să-mi dai cu ulcica 
apă. Și merge el merge, di și nopte tot 
merge, de cât așa era de întunerec de nu 
zăreai fir de colb, — dâcă era sub pământ 
Se apropiau vacile de gătit de mâncat și 

apa de băut. Da duhul cel necurat i-a 
dis așa:

— Decă tu ’i avea noroc, să nu gă
tesc demâncatul și apa nu te voii! mânca, 
der dec’oi găta, te mănânc. Ia uită-te tu 
în sus, vedl sorele? —

— II văd cât o zare de chibrit —
Merge el și când soseșce, numai o 

jumătate de vacă. Ia uită-te în sus, cât .îi 
sorele de mare?

— II văd pe jumătate.
— E, apoi tot mai am o bucată 

bună 1
— Când acu era aprope de eșit afară 

demâncatul se gătase, apă tot mai era. 
„Dă-ml de mâncat că mi-e fome! Băiatul 
ce să facă'el? Ia cuțitul și-și tae o bucată 
de pulpă și-i dă apă și pornesce er. Ecă a 
eșit pe cestă lume. Când îl pune jos: 
„Să-mi spui drept de unde mi-ai dat de 
mâncat la urmă? — „Drept ți-oi spune, 
pulpa mi-am tăiat" — „Drept se-țl spun, 
să fi sciut că-i așa dulce, nu te mai sco
team." „Acu nu mă poți mânca, aci e lar

gul meu și strimtul tău".—„Dâcă escl prea 
bun lui Dumnezeu nu te lasă să te mă
nânc!"... Și omul se făcu nevădut.

Da băietul era săracul flămând, da el 
uitase că are merele cele ’n sîn și cheia 
ceea. Să ia el și alergă ș’ajunge la casa 
mâni-sa. Da soil d-ta, el era leneș, da era 
de duh, nu așa... Intră ’n casă, da măsa 
era săracă strașnic că soil d ta, că boerul 
când ajunge la mărire nu dă pe biata 
măsa s’o ție, deși era împărat.

— „Mamă, n’ai vre-o bucățică de lu
minare s’o aprind!?"

-— Am dragu mamii de la Paris!
— Aprinde luminarea! Da el dice: 

„Domne mamă, tare mi-i a mânca. Am 
nisce pere și nisce mere, acu m’a durea la 
inimă să mănânc!" Da el n’o luat, săracu, 
că ele erau de aur. Le-o svârlit sub o 
laiță.

— Mamă, mai am o cheie, de cât 
tare-i ruginită, mai șterge-o și vinde-o și 
cumpără-mi o pane.

S’o apucat a o freca o lâcă ș’o intrat 
5 omeni de fier în casă.

— Ce vreți stăpânilor? (Era cheia 
iadului, puteai face cu dracii orl-ce).

Femeia strașnic s’o înfricoșat de dânșii 
dâr băiatul îndată s o priceput. „Masă vrem 
și vin bun". îndată o vinit nisce sufragii 
ș’o pus masă și ce n’o pus! — Și după ce 
a ospătat ei bine o strîns aceia și s’o dus. 
„Ei mamă, cheia asta o stăpânesc eu!"

Acu se făcuse holteii! bun de însurat 
„Mamă, eu am aufiit de fata împăratului, 
e frumosă, mă duc s’o iau eu".

— Dragu mamii, tu ca băiet așa să
rac să iai pe fata împăratului? Ce mai 
vorbescl nebunii ?

— Dâcă vreu așa ? Dute, mamă, sta
roste.

— Da cum dragul mamii să întru 
acolo ?

— Dute mamă! (El o mână).
— Cum să mă duc cu mâna golă?
— Ia vefil merele și perele cele n’o 

putredit? Du-i-le acelea!
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Terenul este deci pregătit și 
încât se referă la popor tote condi
țiile sunt date, ca prelegerile popo
rale se se potă începe.

Urni6ză, că cei chemați se 
inițieze prelegerile în cadrul sta
tutelor Asociațiunii pentru lit. cult, 
popor, român.

Acesta este deocamdată calea 
cea mai potrivită pentru ajungerea 
scopului și pe acăstă basă se pote 
clădi în viitor cu succns în direc
țiune economică și culturală.

Etă modalitatea:
Comitetul fiecărui despărțământ 

constă din un președinte și 4 mem
brii aleși, apoi din toți membrii fun
datori și pe vieță ai Asociațiunei, 
domiciliațl pe teritoriul despărțămen 
tului. Sunt multe despărțăminte, în 
cari numărul membrilor fundatori 
și pe viață se ridică până la 10 și 
chiar 20. In aceste despărțăminte 
comitetul se compune deci din un 
număr frumos de membrii.

Dfică acum fie-care membru al 
comitetului s’ar angaja să țină nu 
mai 2 prelegeri în timpul iernii, în 
acest cas într’un singur despărțămeut 
s’ar pute țină mai multe prelegeri 
de câte să țin a cp în tăte adunările 
cercuale ale despărțămintelor. Și 
acesta ar fi un pas frumos spre pro
gres.

Der nu trebue să ne basăm nu
mai pe concursul membrilor funda
tori și pe vieță din comitet; ci ar 
trebui se se angajeze în aces scop 
și alte persăne: preoți, învățători 
notari, proprietari, advocați, medici, 
funcționari de bancă, etc. Puteri ca 
pabile și dornice de muncă se gă
sesc, numai inițiatorul se nu lipsăscă 
și seim că nici aceștia nu ne lipsesc

Deci acum la începutul iernii, 
fie-care comitet din despărțământ ar 
trebui se țină o ședință, imediat se 
angajeze personele, cari se țină pre
legeri, să stabilescă programul de ac
țiune, se fixeze comunele unde se 
se țină prelegerile și timpul când să 
se țină.

Ca fid6 de prelegere se vor alege 
la început Duminecile și sărbătorile.

Comitetul va esmite în fie-care 
comună câte un delegat al seu (mem
bru ales al comitetului, ori membru 
fundator seu pe viâță), sub al cărui 
presidiu se va țină întrunirea. Acest 
delegat va ave de ajutor cărturarii 
din comună, eventual cărturarii din 
comunele învecinate. In chipul acesta 
s’ar pută ține cu ocasiunea fie-cărei 
întruniri 2—3 prelegeri, cari ar răs
pândi lumină în massa poporului, și 
tot-odată s’ar pută înființa agentu
rile prescrise în statutele Asociațiu
nei și eventual biblioteci poporale.

(„Rev. ocon.“) -j-

Adunări de învățători.
(Convocări.)

Despărțământul „Morlaca“ aparțină
tor „Reuniunei învățătorilor gr. cat. din 
archidiecesa gr. cat. de Alba-Iulia și Fă
găraș11, în sensul §-lui 21 din statute își 
va ține adunarea ordinară de tomna în 
Secueu la 22 Novemvrie st. n. a. c.

La acestă adunare cil totă stima sunt 
invitați și rugați a participa membrii or
dinari și ajutători, precum și toți binevoi
torii și sprijinitorii progresului poporal, pe 
lângă următorul program:

I) Participare în corpore la serviciul 
divin la 8 ore a. m. 2) Lecțiune practică ți
nută de Ioan Stefan învețător. 3) Deschi
derea adunării prin președinte. 4) Consta
tarea membrilor presențl și legitimarea 
celor absenți, conform §-ilor 13 și 22 din 
statute. 5) Cetirea proceselor verbali luate 
în adunările ordinare de tomnă și primă
vară, și alegerea a 2 membrii pentru 
verificarea acelora. 6) Raportul președin
telui despre disposițiile făcute pentru înca
sarea taxelor restante. 7) Înscrierea mem
brilor noi și incassarea taxelor curente. 
8) Raportul cassarului. 9) Votarea prelimi
nariului de spese pe anul 1902/3. 10 Ra
portul comisiunei esmisă în adunarea de 
tomnă pentru rânduirea bibliotecei.

II) Esmiterea unei comisiunl pentru 
censurarea raportului cassarului. 12) Diser- 
tațiune ținută de loan Popuța învățător în 
Molosig. 13) Raportul comisiunei de sub 
punct 11. 14) Critisarea disertațiunei și a 
prelegerei practice. 1b) Statorirea locului 
și timpului pentru proxima adunare. 17) 
Eventuale propuneri. 18) închiderea adu
nării.

Mărgău, în 31 Octomvrie 1902.

Ioan Mango, Georgiu Tulbure, 
președinta notar.

Despărțământul Făgăraș al Reuniunii 
învățătorilor din archidiecesa gr. cat de 
Alba-Iulia și Făgăraș, îșl va ține adunarea 
de tomnă Duminecă în 9 Noemvrie st. n. 
a. c. în Cărția săsescă, — la care avem 
onore a învita pe P. T. membrii, precum și 
binevoitorii școlei, pe lângă următorul pro
gram :

1) Invocarea sfântului spirit firele 7 
a. m. 2) Deschiderea ședinței. 3) Constata
rea membrilor de față. 41 Prelegere prac
tică din comput, — ce va fi la rând — cu 
elevii școlei locale, prin înv. Niculae Di- 
atcu. E) Alegerea comisiunilor: pentru 
apreciarea prelegerii de model și a diser- 
tațiunilor precum și a incassării taxelor. 
6) Cetirea disertațiunei din „Stupăritul ca 
isvor de venit al învățătorilor11 prin Dio- 
nisie Stănuleț. 7) Cetirea disertațiunii de 
cuprins pedagogic, prin înv. D Negrea 
8) Cetirea protocolului din adunarea tre
cută. 9) Raportele comisiunilor. 10i Propu
neri. 11) Stabilirea locului adunării de pri
măvară și numirea person el or, cari vor 
prelege și diserta. 12) Alegerea a doi 
membrii verificătorl. 12) Alegerea biroului 
pe un nou period. 14) închiderea ședinței.

Șmca-vecbe, în 1 Novemvrie 19^2.
Presidents: Secretarul:
loan Pop Octavian Pop

înv. dir. îuvgț dir.

Surparea unei biserici.
Ni-se atrage atențiunea asupra următârei 

comunicări publicată de „Mai mulți Telcem-'- în 
„Foia Pop.11 din Sibiiu, cu rugarea de a-i da loc 
și în foia nostră.

In 13 a lunei curente poporațiunea 
greco-catolică a comunei Telciu (lângă 
Năsăud) a avut marea nenorocire de a fi 
martoră oculară la o grea lovitură pentru 
densa. Falnica clădire a bisericei la a 
cărei edificare s’a început acum sunt trei 
anî, la firele 12 din fii s’a surpat aprope 
jumătate, cu un vuet puternic și asurzitor, 
al cărui echo trist a răsunat prin tfite 
văile și în tfite inimile bine simțitore ale 
acestei comune. Vieți omenesc! nu au 
cădut victimă acestei întâmplări durerfise 
și nenorocite pentru noi, căci înainte nu
mai cu o oră de a se surpa, bieții lucră
tori ca prin minune și presimțind catas
trofa s’au depărtat din internul bisericei 
și de pe alașurile, ce stau la o înălțime de 
26 metri. Marea nenorocire s’a prevădut 
cu săptămâni înainte, fiind crepate pedes- 
talele ce susțineau cupola în mai multe 
locuri. Senatul bisericesc din acesta causă 
a și chemat un profesor de la politech- 
nicul din Pesta, rugându-1 a se pronunța 
asupra pericolului ce amenință zidirea, 
încă în timpul când se mai putea ajuta. 
Cu mare durere sufletescă a trebuit se 
audim din gura aceluia cuvintele depri- 
mătfire pentru noi, că întreprindetorului 
nostru nu i-a fost ertat a conduce clădirea 
singur, ci numai prin un architect, care 
l’a și avut intreprindătorul, dară care nu 
s’a presentat numai de câte-va ori la fața 
locului, și pe timp ffirte scurt. Comuna 
bisericescă avea să solvescă întreprinză
torilor*)  suma de 140.000 pentru acestă 
clădire, din care sumă au și primit 80,000 
corone.

*) După informațiunile, ce ni-se dau. intre- 
prindătorii sunt d-nii Ștefan Oltean și fiiul său 
Emil, ambii mesarl de meserie, cu locuința în Bla- 
șiti. Mulțl nu-șl pot esplica, cum 11-a dat comuna 
bisericâsoă o lucrare așa de mare și cum a putut 
Consistoriul din Gherla să aprobe contraotul?

De la începutul clădirii senatul a 
avut de a întîmpina multe năcasuri și 
neplăceri cu întreprinzătorii, cari folosin- 
du-se de paciența și în parte de nepri
ceperea nostră, fără a observa condiținnile 
contractului au întrebuințat la clădire tot 
felul de material slab și necorespundător, cu 
tfite că senatul ca comitet de clădire i-a 
făcut tot-deuna atenți, der, durere, fără 
nici un resultat. Aceștia spriginiți de unul 
seu doi membri din sînul senatului nu au 
urmat sfaturile bune ale fimenilor cu tra
gere cătră biserică, cu tfite că aceștia au 
întrebuințat tfite mijlficele legale spre a-i 
constrînge la respectarea condițiunilor de 
clădire și întrebuințarea de material bun, 
și acuma resultatul neascultării lor este 
ruina nfistră materială și neîncrederea po
porului față de conducătorii săi. Cei cu 
musca pe căciulă se încercă a arunca 
vina surpării pe greutatea cupolei, accen
tuând mereu, că aceea trebuia lăsată afară 
cu totul. Ba unii fimenii de valfire încă 
și-au luat ostenăla a se esprima astfel, că 
de.ee trebă este la un sat ca Telciul o 
biserică cu cupolă. — La toți aceia le 
dăm modestul răspuns pe acâsta cale, că 
comuna bisericescă Telciu, basată pe for
țele ei materiale, a vrut să clădescă o 
biserică, care să fie fala Românilor. în ge
nere, și a credincioșilor în special. Nu cu
pola ne-a e.ausat catastrofa tristă, ci aceia 
cari au spriginit pe întreprindători la lu

crările și îndărătnicia, ce au arătat’o în- 
totdeuna clădirei. Noi nu suntem chemați 
a ne da părerea decisivă asupra acestei 
împrejurări, nefiind fimeni pricepători în 
arta clădirei.

Senatul bisericesc în ședința sa de 
la 15 Octomvrie st. n. a. c. sub presidiul 
reverendis. domn vicariu Ciril Deac din 
Năsăud a ținut o ședință, în care a ho- 
tărît, că numai decât să fie chiemată o 
comisiune de pricepători și judecătorescă, 
care ne va lămuri asupra causei nenoro- 
cirei. Spre scopul acesta s’a și trimis o 
comisiune la Bistrița în personele nota
rului cercual și a cassarului comunal, care 
este și curatorul primar al bisericei. — 
Ei și-au făcut datorința, der durere, că 
părintele Grigore și cu mai câți-va membri 
interesați în causă, nu au așteptat resul
tatul comisiunii, ci au convocat o altă șe
dință pe diua de 18 Octomvrie în care 
au ales altă comisiune în persona capela
nului din loc, care în diua de 19 a lunei 
curente s’a și presentat, după-cum spune 
la Bistrița cu rugarea de a eși afară pri
mul inginer dela oficiul de edile regesc 
cu 2 architeceți. — Nu sciu pană acum 
resultatul mergerii acestuia.

Nu soim pănă acum ce pași se vor 
face din partea autorităților bisericesc! și 
politice în aceste afaceri pentru a sana 
răul de care sufere comuna acesta, atâta 
seim că poporul vădend iregularitățile și 
păcatele celor chemați a-i lumina în o 
bună dimineță sătul de tfite. și adus la 
desperare va recurge la mijloce desperate, 
de care Dumnedeu să ne ferescă. — Atra
gem atențiunea Rev. domn vicar asupra 
celor-ce au să se desvolte la noi și pănă 
când încă nu e târdiu, să întrevină în 
tfite ce privesce afacerile bisericei prin o 
cercetare minuțifisă și pe epi vinovațî 
să-i tragă la răspundere. — Er noi Tel- 
cenii cu capetele descoperite înaintea rui
nelor ce acopere muncă nfistră de deci 
de mii să nu desperăm, ci din contră pu- 
nendu-ne de nou speranța în Dumnedeu 
și puterea lui să cercăm tfite mijlocele de 
a ne reculege din perplesitatea în care 
am cădut și cu curagiu nou și invocarea 
ajutorului dumne<jeesc să începem din 
nou la muncă, der trebue să fim înțelepți 
ca șerpii și uniți în cugete și simțiri. Să 
urmăm sfaturile înțelepte ale binevoitorilor 
noștri și să pretindem fără reservă pedep
sirea culpabililor și fimenilor fără suflet....

Serate de ale meseriașilor români.

Deși cu toții obosiți de uriașa muncă 
săvârșită în causa esposiției industriale 
și a frumoselor și înălțătdrelor serbări îm
preunate cu esposiția — cei grupați în 
jurul „Reuniunei sodalilor români din Si
biiu11, s’au întrunit Joi în 20 Octomvrie 
n. c. la a 10-a ședință literară. Presiden- 
tul Reuniunei d-1 Tordășianu, aducând bine 
meritate elogii tuturor meseriașilor, cari 
au ostenit ca esponenți, apoi membrilor 
din sînul Reuniunei, harnicilor și de toți 
lăndaților diletanțî. cum și călușerilor, cari 
fără escepție cinste au făcut reuniunei, 
pune în vedere, că deși ar fi timp, ca 
după munca obositore de mai multe săp
tămâni să ne gândim la mult tignita odihnă 
— noi în deosebi, cari conduși trebue să 
fim de adevărul, că „7’oi cel ce nu pro
gresezi regreseză", datorință avem a nu 
sta un moment pe loc, ci a munci, a relua 
ogașele pe cari înaintând să puter» ajunge 
la desăvîrșirea de toți dorită.

— Bine dicl, dragul mamii. Le ia 
baba, pune un ștergar frumos în cap, ia’n 
basma acelea și se pornesoe. Ajunge la 
pfirta împăratului. împăratul ședea în oear- 
daoul cel înalt. Vede împăratul cum se 
lupta cine-va cu dânsa, n’o lăsa să între, 
împăratul acesta era milostiv nu ca ista 
de pe acu. A gândit c’a venit să ceră 
ceva.

— Lăsați-o bre!
Când au aucjit porunca împăratului...
— Că vrei mătușă?
— Apoi prea — înălțate împărate, 

am venit după un lucru mare.
—■ Ce fel, mătușă ?
— Poftim întâiă colacii!
Vede împăratul perele și merele de 

aur ș’a stat în mirare, să vadă la o babă 
de a nfistre — cum la curțile lor sunt de 
acele.

— Feciorul meu vrea să ia pe fata 
d-tale, împărate.

Da împăratu a stat o lecuță și pe 
urmă a gândit: Baba asta-i nebună!

— Decă feciorul tău — flice — pănă 
mâne dimineță în locul casei sale a face 
un palat ca al meu șl-o grădină ca a mea 
c’o cărărușe de pomi păn’ la curtea mea 
și ’n fie-care pom să cânte pasările, eu 
i-oitt da fata.

— Rămâi sănătos împărate, — și se 
întfirse înapoi femeia.

— Ian, dragu mamii ce o dis.
— Bun, mamă, le fac pănă mâne. 

Șterge cheia și er vin cinci omeni de fier.
— Ce vrei stăpâne?
— Pănă mâne diminâță să fie un 

palat tot de sticlă și poleit cu aur și să 
fie o cărărușe despărțită priu pomi și unii 
pomi să înflorescă, unii să înfrundâscă, 
unul să-i pice frunda, să nu fie doi de-un 
fel. Și cărărușa să fie de catifea și ifirba 
de oatifea și la fie-oare pom să stea câte 
un soldat cu sabia sefisă și pasările să 
cânte așa de frumos, să nu potă durmi 
împăratul și fata ’mpăratului !...

E! mai era mult pănă ’n cjiuâ și tote 
erau gata.

împăratul diminâță când se trezesce 
(jioe fetei: „De când sunt în palatul ista, 
cum ne-o cântat paserile acum nu ni-o 
cântat nicl-odată (că el nu s’o așteptat la 
aste, el gândia că pasările din grădina lui 
cântă.

Când iese afară și vede, ejice ■ „Bre, 
mare putere are omul ista11.

Băietul dice: „Du-te mamă și cere-i 
fata ca să mi-o deie!“ Se duce baba la 
’mpăratul, da el tot o purta cu vorba, că 
nu era să-și dea fata după d’aștia. — 
,Apoi mătușă, de acjl într’o săptămână, 
dâcă o veni o trăsură de aur și cai cari 
ori mânca jeratec și-or bea pară, i-oi da 
fata". Da fata voia să se cunune tocmai 
în diua ceea dup’un alt împărat.

— I-oi face, mamă, și asta. Aude el 
un vuet mare strașnic pe-afară. Ore ce 
s’aude mamă ?

picea ea : se mărită fata împăratului!
— Cine-o ia?
— Cutare fecior de împărat.

— VedI dragul mamii, numa m’ai fă
cut de rîs.

— Ia lasă mamă, că tot are să mi-o 
dea. Ia el cheia și o șterge. Der era firnă 
Și vine omul cel de fier.

— Ce vrei stăpâne ?
— Fata ’mpăratului se cunună astăcjl. 

Când or durmi să iei pe mirele ei, să-l 
pui afară și pe mirâsă s’o pui într’o piv
niță și 'n zori de di să-i aduci pe amân
doi în casă.

Diminâță întră împăratu ’n casă. Ei, 
dragii tatii, cum ați durmit? pice el: Mie 
tată tare mi-a fost frig. — Ba zău, eu nu 
sciu unde eram, că căutam s’aprind lumi
narea și nu găsiam și nu era nici pat, nici 
cămin.

— Ați visat!
— Da cum dracu, tată, că mie buri

cele mi-a înghețat la degete.
— Eu nu-mi simt sufletul.
— Ce n’ațl <hs sufragiului s’aprindă 

focu? Nu va mai fi nimic!
(Va urma).

APA AMARA JRAHCISC IOSIF Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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Acum, că am trecut peste frumosele 
sărbări de bucurie datorite ostenelelor ami
cilor și binevoitorilor causei celor 2 Reu- 
niunei aranjatore ale esposiției, cuvine-se 
să ne pregătim a procura bucurie și mân
gâiere și săracilor noștri. Darurile de Cră
ciun adunate și împărțite de noi in anii 
premergători, balsam vindecător au fost 
pentru inimile înghețate ale săracilor noș
tri. Societatea ndst.ră întregă a jertfit mult 
pentru-ca Reuniunea năstră și în acăstă di
recțiune să fie la misiunea înălțiinei sale.

Intrați în ordinea de di notarul Reu
niunii d-1 loan Apolzan cetesce bogatele 
sumare ale ședinței administrative din 
luna Octomvrie c., cari sunt urmărite cu 
vină atențiune. Corul bine instruit și disci
plinat al clericului Augustin Bena esecută 
cu precisiune o compoziție corale de-a 
domniei sale, d-1 Filimon Delorean sodal 
cismar, cetesce și produce multă voe bună 
cu bucata „Popa și sfinții" de Sandu Pun- 
gă-gblă. D-1 Bena esecută după acesta mai 
multe arii drăgălașe la pianul nostru. Mi
cuța Anița fiica mai mică a d-lui Lazar 
Prașca, ne-a pus pe toți în uimire cu de- 
clamarea poesiei „Limba mea", de Nicu 
Stejerel. Aplause prelungite au însoțit pe 
mica declamatore.

Corul pedagogilor condus cu dibăcie 
de domnul Vasile Popa, preparandist în 
cursul IlI-lea, ne-a înălțat apoi inimile prin 
esecutarea a două composiții. D-1 Filimon 
Delorean a mai cetit cu mult haz Jbucata 
„Țiganul sfânt", de Sandu Pungă-gălă, 
autor predilect al său.

Punctul final a revenit corului d-lui 
Augustin Bena, care ne-a lăsat dulci și 
plăcute impresii.

Presidentul mulțumind tuturora și in
vitând la a Xl-a ședință literară, la orele 
lO'/j declară ședința închisă.

Giupag.

Literatura.
„Teologia pastorală1', de Dr. 1 i- 

dor M'O-C", canonic metropolitan. Volumul 
I. Didactica pas’orală. Cu aprobarea Prea- 
veneratului ordinariat archiepiscopesc gr. 
cat. de Alba-Iulia și Făgăraș. Blașiă 1902. 
Tipografia seminariului archiediecesan. Pre
țul 4 cor. Pentru România 4 lei 50 b.

In limba română literatura teologică 
nu a fost cultivată pănă acuma așa de in
tensiv, cum o vedem acbsta la alte națiuni 
în special la Germani și Francesl. Cu de
osebire lipsa unei opere sistematice din 
disciplina teologiei pastorale se simția 
■forte mult. Cu o viuă plăcere anunțăm 
deci apariția unui volum 8° mare de peste 
400 pagine, eșit din condeiul laboriosului 
și eruditului rector seminarial din Blașifi, 
d-1 Dr. lsidor Mwcu Teologia pastorală a 
d-lui canonic este destinată în prima linie 
ca manual pentru candidații de preoți, 
studenții în teologie, dăr va fi de mare 
folos pentru ori care preot, și ca atare 
umple un gol simțit în literatura nostră 
teologică. Clerului din archidiecesa de Alba- 
Iulia este recomandată cartea acesta prin 
circulara Nr. 5730.

„Sunt, persecutați JEvreii în, Jio 
mânia?" O broșură de 47 pagini, cuprin- 
dănd magistralul discurs al d-lui I. G. 
Bibicescu, locțiitor de primar, pronunțat 
în ședința de la 2 Octomvrie v. a consi
liului comunal din Bucurescî. — Noi am 
publicat un estras din acest discurs, cine 
vre să-l citescă în întregime, îl pote pro
cura de la Tipografia „Voința Națională11, 
Str. Brezoianu Nr. 161 Bucurescî.

t Memorialul*  reuniunei învețăto- 
rescî gr. cat. „Mariana'1, în Năsăud 1876 
—1901 publicat din incidentul serbării iu- 
bileului de 25 anî a activității sale. Re
dactat din însărcinarea, adunării gene
rale de cătră comitetul reuniunei. Năsăud 
1901. Prețul 3 corone.

Publicațiunea acbsta va ft cetită cu 
mult interes de toți aceia, cari urmăresc 
dezvoltarea instrucțiunei publice românesc! 
din Transilvania. In acestă direcțiune Nă- 
săudenii au mers tot d’auna înainte cu 
bun esemplu. In „Memorialul" de mai sus 
vedem oglindându-se activitatea zelosă a 
reuniunei Mariana pe timp de un pătrar 
de veac. Pe lângă diferitele rapărte „Me
morialul" conține biografiile lui loan Ma
rian, Maxim Pop, Grigore Moisil, I. Jarda 
Iacob Pop, Dr. Ioan Pop, Cosma Anca, 
M. Domide. lsidor Titieni, Stefan Utălea, 
Al. Silasi, I. Rotariu. Petru Tofan, și Iuliu 
Pop. Memorialul cuprinde mai multe tab
louri și are în formatul 8° mare 162 pagini.

— In editura librăriei H. Zeidner din 
Brașov au apărut următorele cărți:

I-a carte de cerire & copiilor seu 
Abcdarul ilustrat pentru clasa I primară, 
de St. C. Alexandra. Carte aprobată de 
Consistoriul din Caransebeș. Prețul 40 b. 
•— A doua carte pentru deprinderea 

Umbel maghiare în școlele poporale ro
mâne, de Franc sc Koos și V. Goldiș. Un 
esemplar legat 50 bani. — Elemente de 
Fiiiică pentru școlele poporale, de loan 
Dariu, cu mai multe figuri. Elițăa Vl-a 
Un esempLr legat 60 bani. — Caiete de 
desemn nr. 1 și 2 â 20 bani esemplarul.

In aceaașl librărie se găsesoe de vân
zare celebrul roman „ Quo Vadis*  de 
Sienkieivcz, cu prețul de 4 corbne.

Prăsirea pomilor din semență și 
îngrijirea pădureților.

Cel mai practic mod pentru prăsirea 
pomilor, este prăsirea lor din sămințe. Ca
lea acesta însăși natura a arătat’o odinioră 
omenilor. Sunt, nu-i vorbă unele metode 
de prăsire, precum: prăsirea din sade, bu
tași, pui, etc, der acestea fiind inventate 
de omeni, se și numesc metode măestrite.

Prăsirea pomilor din semințe se face 
de oparte, ca să avem pădureți tineri, să
nătoși și potriviți pentru altoit, de altă 
parte, ca să crescem pomi neăltoițl, potri
viți pentru a-i transplanta la timpul său 
în grădină, unde mai târdiu vor aduce 
rodă.

Spre scopul întâii! vom sămăna: sîm- 
burl de mere, pere, gutui, cireșe, vișine, 
etc., er spre scopul al doilea, sîmburl de 
prune, nuci, alune și persecl.

La sămănatul sîmburilor să fim cu 
luare aminte, ca aceia să fie prospețl și 
sănătoși, căci la din contră totă ostenela 
e zadarnică, mai ales că sîmburii de mere 
și pere după 2 ani îșl pierd puterea de 
încolțire, br cei cu coja tare, dQja după un 
an. Ba chiar și sîmburii prospețl, dăcă nu 
sunt manipulați cum trebue, îșl pierd pu
terea de încolțire. Așa d. e. la facerea 
oțetului său vinului, decă sîmburii n’au 
fost scoși îndată și spălațl de rămășițele 
cărnose, ci se lasă mai mult timp împre
ună cu acelea, își perd puterea de încol
țire. Tot așa la fierberea rachiului de 
prune, cireșe seu vișine, sîmburii rămași în 
cazan, după fierbere deja și-au perdut pu
terea de încolțire.

Sîmburii de prune și cireșe se pot 
sămăna împreună cu fructul, după - ce 
acesta a fost strivit mai întâiîi, pentru-că 
partea cărnosă servesce la început ca nu- 
tremânt pădurețului.

La adunatul săminței să fim cu luare 
aminte la următorele: tot-dbuna să o cu
legem de pe pomi tineri, sănătoși, bine des- 
voltațl. Sămânța pentru prăsirea pădureți
lor ce voim a-i altoi mai târcjiu, e mai 
bună de la pomele pădurețe, pe când pentru 
pomii ce vor rămâne neăltoițl ca la pruni 
nuci și alune, să se culegă totdeuna de pe 
pomii cei mai productivi și frumoși.

Timpul sămănatului ni’l arată însăși 
natura, așaderă când pbmele sunt cbpte 
și sămința ar căde și s’ar împrăscia dela sine.

In înțelesul acestora deci timpul să
mănatului ar fi vara și tbmna. Numai cât 
pentru unele soiuri de pomi, cari au fost 
aduși la noi din țări mai căldurbse ca d. 
e. vișinele, cireșele, duclii și caișii, sămăna
tul de vara, când adecă fruncjele lor sunt 
copte, e nepotrivit, de bre ce răsădind 
pănă în tomnă, planta tînără nu va putea 
resista gerului de ibrnă și ar degera.

Mai bine e dară să sămănăm tomna 
târdiu când sămința nu mai pote răsări 
pănă în ernă, său apoi amânăm sămănatul 
pe primăvara.

In cas, că din una său altă c»usă 
am amânat sămănatul pe primăvara, atunci 
semența o sămenăm în modul următor.

Punem pe fundul uuui vas de lut 
său lemn, năsip de grosimea unui deget, 
punem apoi un rând de sămânță, și var, un 
strat de năsip și unul de sămânță pănă ce 
în chipul acesta am umplut vasul. Acesta 
apoi acoperit ou un capac, îl așe4ăm în 
pivniță său în o grbpă de 50 - 60 cm 
afundă, pe care în urmă o umplem cu pă
mântul scos.

Se înțelege că locul va trebui însem
nat ou un pociumb sâu alt ceva. Lucrul 
acesta tot-deuna să se facă în lunile No- 
emvrie și Decemvrie; mai târcjiu sâu mai 
curând nu e consult.

Primăvara îndată ce am observat, că 
sămânța a început a încolți, o scotem și o 
sămănăm

Școla de sămănat trebue să aibă o 
posițiune apărată de vânturile reci de 
nord, așa-dbră deschise spre miacjă-di-răsă- 
rit. Pământul să fie adânc și mănos; de 
aceea înainte de a sămăna, trebue bine 
gunoit cu gunoiîl putred și cenușe. Guno
iul prospăt nu e bun.

După-ce l’am săpat cu arșăul (șpade- 
lul) la o adâncime de 35—40 cm. și gre
blat bine, îl împărțim în straturi de câte 
130 cm. lăsând printre straturi cărări de 
15 cm. lățime.

Sămănatul să se facă în rânduri, pen
tru-că în cașul acesta atât plivitul, cât și 
săpatul e mai ușor și spornic. Sămănatul 
în șiruri se face astfel, că întindem sfora 
de alungul stratului și tragem pe lângă 
ea. cu un pociump un părăuaș. Adâncimea 
părăuașului atârnă de la soiul seminței. 
Pentru sâmburii cu coja mole ajunge o 
adâncime de 3—4 cm., pe când pentru 
cei cu coja tare trebue o adâncime de 
5—6 cm. și pentru nuol de 7 — 8 cm.

După isprăvitul semănatului, umplem 
pârâiașele cu gunoitt putred ori compost 
mărunțit. E fbrte bine dâcă întreg stratul 
să presară cu astfel de gunoiQ, căci acesta 
va împedeca scorțoșirea pământului și dă 
nutrement din belșug pădureților.

Se întâmplă, că în ernile cu zăpadă 
multă, șorecii fac mari stricăciuni prăpă
dind sămânța din straturi întregi. In ast
fel de cașuri presărăm pe straturi var ne
stins sâu cenușe. Unii pomologl, pun să
mânța înainte de sămănat vr’o 2—3 bre 
în must de gunoifl, a cărui miros neplăcut 
depărtbză oât-va timp șorecii. In contra 
păsărilor numai așa ne putem apăra, că 
acoperim straturile pănă la răsăritul să- 
mânței, cu mărăcini.

(va urma). A. Boldor.

Folosul și dauna paserilor.
Mottto : Priviți la pasările ceriului, că 

nu semănă. nu seceră, nici 
nu string în jignițele lor și 
Dumnezeu totuși le portă de 
grijă. Ev. Mateiti c. 60 v 26.

Sub titlul de mai sus a apărut în 
editura ministrului de agricultura o carte 
de 18 cole de tipar, cu 100 figuri și 83 
specii de pasări, scrisă de Otto Hermann, 
pe care o pote căpăta de cinste fie-care 
învățător preot, sâu notar, care se adresâză 
prin o corespondență la despărțământul al 
VII-lea din acel ministeriu.

In partea a doua se cuprinde înțele
sul din graiul pasărilor, cum ar fi la noi: 
„Cucurigu! boerl mari, dațl punguța cu 
doi bani". j[In partea a treia se tractbză 
despre folosul pasărilor în deobsce, br în 
partea a patra se tracteză despre viâța fa
miliară a pasărilor și despre graiul lor din 
familie. In partea a cincia se tractbză des
pre călătoria pasărilor. In partea a șesa 
despre nutrirea lor din partea omului, er 
în partea a șâptea se numesc deosebitele 
pasări, pe cart le cunosce și poporul. In 
partea a opta se descrie fie-care specie de 
pasere, arătându-se tot-odată și folosul fie
căreia deosebit. Partea acesta voim să o 
facem cunoscută și cetitorilor acestei foi. 
Astfel vom începe cu:

Vulturul, care se mai numesce și cra
iul pasărilor, aduce folos omului prin aceea 
că consumă tote mortăciunile (hoiturile), 
pe cari le află împrăsciate pe < âmp și nu
mai când nu află de acelea. îșl ia r-fngiii 
la prada vie, care constă din pui de ie
puri, căpriore, vulpi, lupi, iniei, ș a Vul
turul cu grumacjii pleșuvi se număra intre 
pasările folositbre, er cel cu pene pe gru- 
macjl, între cele stricăciose.

TJliul consumă o mulțime de șorecl, 
șopârle și șerpi, der fiiud-eă une ori omoră 
și mănâncă și puii de găină, ba une-orl 
chiar și găinele mai mari, se numără între 
pasările stricăciose.

Vindereul oonsumă numai la o mân
care câte 20—30 de șorecl de câmp. Afară 
de aceștia mai consumă sumedenie de 
omide, insecte, și ouăle acastora. De aceea 
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cu drept cuvânt el e numărat între pasă" 
rile folositore.

Buhele, cari sunt de mai multe specii 
și mărimi, sunt cele mai folositbre pasări 
economului, de ore ce de când înserbză, 
pănă dimineța când se crapă de diuă, nu 
fac alta de cât prind șorecl, insecte și flu
turi de nopte. Acbsta o pot face ele cu 
atâta mai vârtos, că au penele moi și ast
fel nu fac larmă prin sborul lor. O păre- 
che de buhe e în stare într’o singură nopte 
să prindă și să ducă în cuibul lor câte 11 
șorecl de câmp și pănă la 100 insecte și 
fluturi de nopte. Buhele încă să numără 
între pasările folositbre economului.

Coibul este o pasăre, care răpesce 
mai cu sbmă ouăle și puii altor pasări mai 
mici de prin cuiburi, br când nu află de 
acestea, caută și mortăciuni, pe cari le mă
nâncă cu plăcere, ca și vulturul. El mai 
consumă și o mulțime de verml și insecte, 
pe cari le pote prinde de pe pământ. Afară 
de acestea îi place să răpbscă și să ducă 
în cuibul său tot felul de obiecte sclip - 
ciose, precum sunt: banii, inelele, sculele 
gclipiciose ș. a. Corbul încă se numără în
tre pasările stricăciose.

Ciorile și cioicele se numără de aseme
nea intre pasările stricăciose, de bre-ee'fac 
daună însemnată economului în cucuruzul 
sămănat primăvara și tomna pănă când se 
coce, der ele aduc și ore-care folos prin 
aceea, că stîrpesc o mulțime de omide și 
insecte de pe fânațe și după brazdele plu
gului, pe unde se pot vedb adese-orl cu 
prilegiul aratului.

Țarca (coțofana) încă se numără în
tre pasările stricăciose, de bre ce răpesce 
ouăle de prin cuiburile de găini și de pe 
la alte pasări, der ea aduce și ore-care fo
los prin aceea, că stîrpesce o mulțime de 
insecte, omide și verml.

Cucul se numără între pasările folo 
sitore economului, de oră-ce el mănâncă 
cele mai multe insecte stricăciose și omi- 
dele acestora. Cucul nu-șl face cuib ca 
celelalte pasări, unde femeiușcă să pbtă 
oloci, ci acesta de regulă îșl pune ouăle 
în cuibul acelor pasări, ale căror ouă sb- 
mănă cu ale ei, așa că biata pasăre nesci- 
ind cele întâmplate, de-odată cu ouăle ei 
clocesce și scote pui și din cele de cuc 
Cu tote acestea, deși puii eșițl din aseme
nea ouă sunt frați mașteri, pasărea respec
tivă nu-i alege, ci la toți le dă de-opo- 
trivă de mâncare pănă ce cresc de pot 
sbura din cuib. Cucul îșl strigă tot numele 
său, dbr printre cântat mai are și un graiii 
de rîs.

Gheunoile, cari încă sunt de deosebite 
specii și mărimi, se numără între pa°ările 
cele mai folositbre pomilor și arborilor. 
Ele se urcă cu o iuțblă de admirat cu de
osebire pe arborii și pomii mai bătrâni, 
tot-deuna de din jos în sus. Bat cu ciocul 
lor cel tare, ca ou un ciocan în scbrța 
lemnului bătrân, sub oare se incuibeză o 
mulțime de insecte, pe cari prin ciocănitul 
acela, le alungă cătră vârf, apoi ascultă 
rîcăitul lor și acolo unde s’au grămădit 
apoi mai multe sparg scbrța și cu limba 
lor cea lungă și lipiciosă le adună cu o 
poftă mare pe tote. Une-orl umblă și pe 
pământ, rîcăe mușinoele de furnici, îșl 
bagă limba în acelea și apoi și-o trag în
cărcată de saci și furnici, pe cari le îughit 
apoi cu multă plăcere. Cuibul și-l fac prin 
scorburile arborilor, pe cari le găuresc 
une-orl și pănă la 15 centimetri de afund, și 
acolo îșl depun apoi ouăle lor albe în nu
măr de 6 — 8.

Capinlorsură se numesce așa, pentru 
că îșl pote întorce capul în tote părțile, 
se numără între pasările folositbre econo
mului. Ea semănă încât-va cu gheunoile, 
dâr pustiesce și mai multe omide, insecte 
furnici și ouăle acestora, de cât acelea.

Pupăza se numără între pasările folo- 
titbre, pentru-că stîrpesce mulțime nenu
mărată de ouă, omide, păpuși și insecte.

Vrăbiile sunt pasările, cari se pot- 
vedb pretutindenea: în curte, în grădină, 
în câmp și prin pădure, de unde adună cu 
deosebire primăvara sumedenie de gândaci 
de Maiiî, omide și fluturi, cari în lipsa lor 
așa s’ar înmulți de tare, încât ar nimici 
totă roda pomilor. Pe lângă tbte acestea
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stricăciose 
încep a-se 
unde mai 

de ore ce

ele se numără între pasările 
plugăritului, fiind-că după-ce 
coce holdele, năvălesc pe ele, 
mult strică de cât mănâncă,
pănă sug seu scobesc un grăunț, doboră de 
pe spic alte trei-patru. Peste iernă devin 
folositore prin aceea, că adună și stîrpesc 
sumedenie de grăunțe din buruenile de pe 
câmp și grădini.

cea dintâiă instituțiune de felul acesta din 
acel oraș.

La „Corneli University0 s’au înscris 
3 femei, cart voesc să absolveze studiul 
pentru cariera ingineriei.

i

(Va urma )ULTIME SCIRI.
Budapesta, 7 Noemvrie. Profe

sorul Mocsări de la școlă de fete 
din Kârmend, care a întreținut re
lații de amor cu fetele din școlă. a 
fost condamnat de tribunalul din 
Sabaria (Szombathely) la doi anT și 
jumătate temniță.

Constantinopol, 7 Noemvrie. In 
vilaetul Monastir, districtul Castoriei 
s’a pornit o acțiune militară inten
sivă pentru prinderea șefului de bande 
Iancov.

Sofia, 7 Noemvrie. Generalul 
Zoncev g’a întors la Sofia. El afirmă, 
că revolta va continua la ernă, er 
la primăvară va isbucni cu totă pu 
terea.

Mișcarea feinenină.
O ligă pentru emigrarea femeilor s’a 

înființat în Anglia după terminarea răsbo- 
iului cu Burii în scop să se ușureze colo- 
nisarea femeilor din Africa de sud Liga 
acesta face acum cunoscut publicului, că 
după o matură chibzuire a ajuns la hotă- 
rîrea, ca să nu începă cu trimiterea femei
lor în Africa-de-sud înainte de 1 Octom- 
vrie 1903. Relațiunile în nouele colonii sunt 
încă atât de nesigure, în cât lipsesc cu 
totul condițiunile primordiale pentru o co- 
lonisare sistematică și folositore. Președinți 
acestei ligi a primit de-ocamdată oferta 
guvernului din Canada, care înlesnesce 
emigrarea în acea colonie a fetelor și fe
meilor. cari sunt pregătite pentru o emi
grare imediată.

Femeile autore din Aglia, cari scriu 
pentru teatru, au hotărît să se separeze 
fie bărbații dramaturgi și să înființeze o 
„Reuniune a autorilor femeninl0

In fruntea mișcărei se află 
Railey, Clifford și Craigie. In 
află actualmente 30 de femei, 
pentru teatru.

Piarele rusescl anunță că

d-nele
Anglia se 
cart scriu

contribu-

titluri de
America,

dilele tre
cute s’a deschis primul gimnasiu de fete 
în Siberia, și adecă în orașul Tomsk. 
Acestă școlă este susținută prin 
țiunl particulare.

In ultimul an au dobândit 
licențiate la universitățile din
aprope 5000 de femei. După comunicările 
oficiale ale guvernului central din Washing
ton, în ultimul deceniu (1890—1900) a 
crescut numărul studenților cu 60 la sută, 
âr al studentelor cu 148.

In orașul Buffallo exercită actual
mente medicina vre-o 50 de femei docto- 
res=>. D-șora dr. Bender este inspectare a 
școlelor populare și se bucură de stima 
cetățenilor din causa purtărei ei exemplare 
și a zelului ce-1 pune în exercitarea func- 
țiuUei. Eartea cea mai mare a acestor fe
mei medici și-au făcut studiile la facultatea 
de medicină din Buffalo.

Piarele din New-York afirmă, că gu
vernul statului New-sud-Wales va supune 
decisiunei femeilor chestia dreptului de vot 
al femeilor.

Autoritatea de control din secția asu
pra educațiunei din New-York a hotărît 
să înființeze o școlă technică superidră,

Arborele de miere.
Pe costele răsăritene ale marei insule 

Sumatra, Sultanii indigeni dau cu chirie 
terenuri colomlor europeni punendu-le însă 
ore-carl clause, precum între altele și cla
usa de a nu tăia nici un arbore fructifer 
ce s’ar afla pe terenul închiriat.

Intre arborii fructiferi ai Sumatrei, 
sunt și arborii de miere, astfel numiți din 
causă că albinele îșl ascund mierea prin
tre ramurele lor, făcendu-le în acest mod, 
un isvor de bogăție. Arborele de miere 
ajunge forte adesea pănă la înălțim-a de 
36 metri, ridicându-se d’asnpra celorlalți 
arbori din pădure și avâud un truncEitt 
drept și înalt de 30 metri de la basă jjși 
până la prima ramură. Arborii de miere 
devin din causa dimensiunilor și întinderei 
ramurelor, jenanțl și compromițători cultu- 
rei pământului, și de ore-ce, conform con
tractelor de închiriere, nu pot fi tăiați, 
colonii europeni, în tocmai ca creștin i 
evului mediu, considerându-i ca eretici, îi 
ard. Arborele este susținut de tote părțile 
prin reazăme naturale. Când totă vegeta- 
țiunea terenului este tăiată și uscată, se 
dă ordin sclavilor de a arde arborele de 
miere. Sclavii aduc lemne uscate și le în
grămădesc în prejurul arborelui condamnat, 
făcând moșoroe înalte de 3 metri. Un chi
brit ajunge pentru a pune foc, și sclavii 
îl întrețin pănă oând focul a pătruns scorța 
aprope neinflamabilă a arborelui și a ajuns 
la lemn. Arborele arde cu încetul și apoi 
se răstornă producând un sgomot teribil 
ce se aude pănă la 2 kilometri în împre
jurimi. Pentru a pute dărîma un arbore 
de miere trebuesc 12 dile și chiar după-ce 
a fost răsturnat trunchiul tot mai continuă 
să se consume timp de două luni une-orl 
El arde în tocmai ca o țigară și privind 
prin trunchiul găurit ne produce aceeași 
impresiune ca .și când ne-am uita prin co
șul unei uzine.

Pasările depun câte-odată, în punctul 
unde se nasc ramurele sămințe de smo
chine, cari încolțesc și produc fructe la 
acele înălțimi, pe când rădăcinile descind 
paralel cu trunchiul arborelui de miere și 
se înfundă în păment. Adesea îl învăluesc 
atât de mult, în cât îl omorS. Se citâză ca
șul când vroindu-se a se distruge un ar 
bore de miere prin mijlocul espus mai sus 
rădăcinile acestea au servit drept condu- 
cătore focu ui, care cuprinse ramurele arbo
relui, și într’o nopte vârful pomului se 
dărîmă cu sgomot, âr trunchiul continuă 
să ardă în tocmai ca un far în timp de 
două nopți întregi. A trebuit o plde toren
țială, timp de mai multe cfil®, pentru a-se 
putea stinge cu desăvârșire.

Arborele de miere se numesce „twa- 
lang“ în Sumatra și „tapang0 in insula Bor
neo. El aparține leguminoselor.

Maimuțele întrebuințeză adesea ramu
rile smochinilor părăsiți ai arborelui de 
miere ca pe nisce scări.

Un corespondent al unui diar engles 
citâză următorea întâmplare ce a vădut în 
insula Borneo:

Dncându-se într’o di, împreună cu un 
amic spre a vîna nisce pasări cari aveau 
cuiburi pe un arbore de miere, găsiră în 
locul pasărilor, un trib întreg de maimuțe 
cari mâucau smochinile de pe un astfel de 
arbore. La vederea vânătorilor, maimuțele 
ținură consiliu spre a sci cum să scape.

Arborele de miere era isolat și deci 
imposibil de a sări din un a bore pe un 
altul. La urmă maimuțele părură a-șl fi 
făcut planul, și șeful lor începu a se sco- 
borî în lungul rădăcinilor smochinului pă
răsit, care fiind destul de mari îl acoperea 
aprope cu totul de privirea vânătorilor. 
Apropiindu-se de păment, curiositatea fu 
mai puternică de cât înțelepciunea și mai
muța se hasardâ spre a privi pe vânători. 
Unul din vânători trase cu pușca și mai
muța cădu mortă. Se produse o mare fier
bere pe arbore îndată ce celelalte maimuțe 
vădură mortea fratelui lor. După mai multe 
țipete și mergeri într'o parte și alta, mai
muțele se deciseră; ele merseră agățân- 
du se cu coda pănă 'în centrul arborelui,

apoi cea mai mare dintre ele alerga pănă 
la estremitatea ramurei celei mai lungi și 
sări jos. Nici acâstă maimuță nu scăpa de 
pușoa vânătorilor, însă celelalte de astă- 
dată nu se mai opriră nici ele, ci una după 
alta riscară a sări jos și dispărură cu o 
mare iuțâlă în păduricea cea mai apropiată 
Ele au sărit de la o înălțime mai mare de 
cât 27 metri.

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor fondată în anul 1863 în 
luna lui Octotnvrie 1902 : S’au înscris din 
nou 905 partide și s’au plătit premii de 
zestre 42668 cor. 24 bani. De la 1 Ian. 
1902 pănă la 31 Oct. 1902 numărul parti
delor înscrise este 9787 și suma plătită ca 
premii pentru înzestrare 521326 cordne 
25 bani.

I

Cum , <»rni poporele ?

Un european său un american dorme 
bine când capul e culcat pe o

Japonezul dorme bine 
zimă capul de o bucată mare 
lemn. Fără buturuga aceea ar

Cel-ce se îngrijesce de sănătatea 
sa, să bea „Apa amară0 Francisc Iosif care 
mai bine de 25 ani se trimite în totă lu
mea și este recunoscută ca singurul mij
loc natural, salin purgativ. Să se ceră es- 
pres „Apa amară0, Francisc Iosif.

NOUȚ Ă T I
d.e

TOMNA, și IARNA,

pernă mole, 
când îșl ih- 
pătrată de 
durmi rău.

Chinezul ține mult la acel pat, care 
e lucrat din lemn și este astfel construit 
în cât vine forte aprope de pământ. Der 
așternutul nu îi e prea mole. Pe când po- 
polațiunile de la Polul Nord n’ar pută 
durmi, pănă ce nu și-ar întinde piciorele 
cât mai mult posibil, locuitorii din țările 
tropicale se ghemuesc și string piciorele 
ca maimuțele.

Englezul se acopere eu mai multe 
plăpăml, dăr fie ger afară, Englezul va 
durmi adesea cu ferestrile deschise. Rusul 
din contră îșl așterne patul pe vatră. Di- 
mineța după-ce ese din patul cald, îșl face 
o bae rece ca ghiața. Laponesii au câte 
un sac de piele de reni și noptea se vîră 
în acest sac pentru a pute dormi. India
nul are și el un sac, dâr e mai subțire și 
dorme în sac spre a se apăra contra țîn- 
țarilor.

Anunțuri de căsătorie.
5

De la 31 Oct. pănă la 6 Nov. 1902.
1) Kraft Hugo Adolf ev. c. a. comer

ciant în Viena cu Wiirfel Kamilla Adela 
Hermina, rom. cat., domiciliată în Viena. 
2) Bucur Găinaru, gr. or. lucrător cu 
Maria Vaspi. gr. or. amândoi din Reșnov. 
Fabian Gyorgy rom. cat. agricultor cu 
Kerekes Anna rom. cat. din Jegenye. 
4) Tartler Karl, ev. c. a. măestru zi
dar din Brașov cu Bruckner Anna ev. c. 
a. din Codlea. 5) Alexandru Gruia gr. cat. 
calfă de croitor cu Paraschiva Mamula 
gr. or. din Brașov. 6) Mihail Schenker ev. 
c. a. agricultor cu Anna Schenker ev. c. 
a. din Hundorf. 7) Henmann Iosef rom. cat. 
calfă de pitar din Brașov cu Schunn Maria 
ev. fc. a. din Tălmaciul-mare. 8) Mezei 
Gyorgy, rom. cat. mașinist în Sinaia cu Elena 
ved. iui Grigore Berbec născ. Cacăș gr. or. 
din ~Brașov.

*

Win vieți*  Iul Kruger.

Viâța președintelui acum a devenit 
durerosă, der partea, să spunem astfel

nu spre a 
o anecdotă

loc de a 
dă ajutor 

se 
în 

as- 
de

mai
strălucită, dispare puțin câte puțin. Acum 
Kriiger portă redingota și jobenul. Aven
turile s’au terminat; începe istoria. El mai 
are de a face cu barbarii, der 
lupta. în aceste tratative, este 
caracteristică.

Șeful indigen, Magato, în 
păstra neutralitatea promisă,
Englezilor. Kt uger însoțit de 7 omeni, 
duce să-l găsescă în orașul său, unde 
mijlocul a mii de omeni înarmați, cu 
pect înfiorător, îl întrâbă cu hotărîre 
ce nu se ține de pacturile,stabilite; și cum
Magato nu scie să dea bune justificări, el 
îl ia de braț dicend :

— Bine, aidern înaintea consiliului de 
resboifi.'

Negrii, împrejur, fac un sgomot ame
nințător și pun mâni le pe arme. Der unul 
din omenii, cari însoțeau pe Kriiger întinde 
pușca spre Magato, declarând că decă ci
neva se va atinge de Kriiger, Magato va 
căde mort. Șeful indigen speriat, dă or
dine ca supușii săi să se împrăscie; Krii- 
ger însă nu e satisfăcut, el vrea ca tot 
poporul să asiste la întrevedere și chemă 
pe barbarii desarmațl.

Apoi, în fața mulțimei, el dojenesoe 
aspru pe Magato și îșl impune condițiunile 
sale, pe cari acesta le primesce.

Acâsta se pote numi ultima aventură 
eroi-comică. De aci înainte trebue să tra
teze cu Englezii, trebue să trateze cu totul 
altfel. 0 singură dată Krtlger s’a lăsat să 
fie transportat de temperamentul său: la 
Londra. în timpul unei conferențe diplo
matice, sir Hercules Robinson desminte o 
afirmare a burului, strigând: „E o min
ciună !“

Bnrul se repede la densul și l’ar fi 
bătut rău de tot, de nu interveneau cei
lalți diplomații

Principiul firmei nostre este de a vinde numai fabri
cate „First Glass". Firma nostră este unioa în țâră, 
care are relații directe cu fabricanții cei mai renu- 
mițl din Lyon și Paris. Mostrele și colecțiile debitate 
de aceștia se pot procura esclusiv numai dela noi 

Prețwl Ieftin msâfix - 
al fie-cărui articol este însemnat eu cifre, și este es- 

* clusiv a plăti prețu i mai mari.
Mostre î« provincie la cerere se trimit franca.

Sosiți în Brașov.
Pe cjiua de 5 Noemvrie.

Pomul verde: Hohl, Viena.
Europa; Smilovits, Gy6-Hollo, Berkovits, 

Gyd-St.-Miclauș; Brust, Sibiiu; Ungar, Pesta; 
Braun, Praga ; Schorscher, Schnell, Schneider, Ș6r- 
caia ; Handelsmann, Schubert', Hinknikl, Viena.

Grand; Prodanovits, Pesta; Szentpâli, 
Clușiă.

BucurescI: Roger, Lefkovits, Vary, Pesta; 
Dr. Fehervăry, Făgăraș ; Solomon, M. Pocza.

Orient: Ionescu, proprietar, BucurescI; 
Nachbar, BucurescI; Orbăn. Trencsin

Cal end arui săptemânei.
NOV. (1902) are 30 (file. BRUMAR.

țlilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 27 S. m. Nestor 9 Teodor
Luni. 28 S. m. Terențiu 10 Andreiu
Marți 29 8. m. Anastasia 11 Ep. Martin
Mere. 30 S. m. Zenobiu 12 Iosafat
Joi 31 S. ap. Stachie 13 fltanislau
Viner 1 Cosma și Dam. 14 losefat
Sâm. 2 Mart. Anchidim 15 Leopold

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 7 Novembrie 1902.

•tiisura 
seu 

greut.ateu
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 60
75 Grâu mijlociu . . . 12 —
țț Grâu mai slab . . . 11 90
țț Grâu amestecat 9 —
M Secară frumosă. . . 8 40
7J Săcară mijlocia. . . 8 20
țj Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 7 10

Ovăs frumos. . . . 6 20
jl Ovăs mijlociu . . . 5 -
jț Cucuruz ................... 10 80

1 n Mălaiu (meiă) . . . 8 —
Mazăre........................ 17 —
Linte ........................ 14 —

țț Fasole........................ 14 —
țț Sămânță de in . . . 24 —
n Sămânță de cânepă . 7 —

Cartofi........................ 1 20
țț Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 96
7» Carne de porc . 1 04
jț Carne de berbece. . — 64

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

Magazin de mătăsărie
Budapest, IV., Bdcsi-ntcza 4.

Szenâsy, Hoffmann & C'ie-
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Tergul de rîmători din Steiubruch.
Starea rîmătorilor a fost la 3 

Nov. n. de 43 250 capete, la 4 Novembrie 
au intrat 690 capete și au eșit 1063 capete, 
rămânând la o Novembre n un număr de 
46,829 capete.

Se notăză marfa unguresc?: veche 
grea dela 108—110 fii. tînSră grea dels
114— 115 fii., de mijloc dela--------fii.
usdrădela 113.114 fii. —Serbescă: grea
115— 116 fii., de mijloc 110—112 fii., uș6r fi 
102—106 fi), kilogramul.

Tinerul Nicolae Ion Stoian din Cer- 
natu (Săcele) făcând datorii în 
diferite părți, se atrage atenția Onor, 
p a nu-l mai credita, 
iau nici o respundere 
plăti.

că părinții nu 
și nici nu vor

1—2. (7401

Cursul nieței Brașov.

Proprietar: Ă>r. Aurel Jfureșiann.
Redactor responsabil: Traian H. Poy.

Din 7 Novembre n. 1902.
Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. f) 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. u 19.04 1» 19 07
Galben! n 11.20 n 10 30
Ruble Rnsesol n 2.51 fi —.—
Mărci germane n 117.25 r —.—
T.ire t.nrne«n.I 21.40 21.50
Scris fonc.Albina 5% 101.

n
n 102.-

Se aduce la cunoscința onor, public 
■că s’a deschis

Magasinul de coloniale al d lui G. Renția
în Strada Orfanilor Nr. 3,

unde se pdte găsi cu prețuri mai conve 
nubile- ca ori unde în angro și în detail, 
mărfuri prospete și bune, ca: orezurî și 
cafele de tot. felul, unt de lemn adevărat 
de măsline de salată și de gătit, măsline 
mari și mici, Sardele în cutii, ceai și altele.

AOîl fi plătesc ce’ui ce va 
«JUU 11. mă» căpătă vre-odată 
durere de dinți, ori iî va 
mirosi gura, după co va folosi 

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentr > pa> hetare 20 filler deoiebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

Să se câră nret 'tindenea apdat apa 
dt dinți a iui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi biue plătite. La locu
rile, uDde nu se pdte căpăta, trim t 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. frauco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco

Se capătă ÎQ BRAȘOV la farmacia 
D-lui Victor Roth.

4 Xcehi Îl. 2.40
se vend așa ieftin, dm causa 
cumpăratei de cantități mari I 
păreche ghet? de bărbați, I păreche 
de dame cu șinore fason cel mai 
nou, I păreche ghete de modă de 
bărbați, I păreche ghete de dam 
cu passepoil elegante și ușâre. — 
Tote 4 părechi cu fl. 2.40

La comandă e cje ajuDS lun
gimea. Trimiterea per rambursa

Schuh Export
F. Windiseh Krakau Nr. B 35.

EpîOepsi

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acăsta. se trimite 
gratis și franco (leia 
Sch wane n-A pntheke,

Frankfurt, a. Ni.

KWOZnA
Fluid restituțional

’5? cS
~ atfi

■S J2
1=ca

CL.

:-3»
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IH :::::::::::::::::: La steua mare d’aur. Hl
co 

R °° Am onorea a aduce la cunoscința On public din
loc și împrejurime,' că am deschis pe piața acesta • •
și anume in Strada porții Nr. 21 (in fosta prăvălie de

a
c2 tricotaj alui Georg Foitli) ©

O3>

GD
E— Magazin cu Librărie și Papetărie -e-b

= unde se pdte căpăta afară de produsele mele renumite de le- p 

h-‘

oo gătorie de cărți și catastifuri, mărfuri de gaian-O-J terie din resortul legătoriei de cărți, Passepartou-
tes, tote articolele, ce obvin în comerciul de hârtie •
și rechisiții de scris, cu cari sunt bogat asortat.

f-S în călătoria mea pentru aprovisionare in Budapesta
CZ3 și Viena am ales numai ce an fost mai nou, mai fru-
-s mos și mai bun. Tot ce să pdte dori in specialitatea de

S=o<
o Confectiuni de hârtie,1 7

requisite de șcdlă-, scris-, și desemn se pote căpăta
<33> dela prețul Cel mai ieftin pănă la cele mai fine și mai ^=11

scumpe calități. ta
'CT±

Comande pentru note și cărți se efectuăză imediat. txi

E=rLegarea Cărților •■’e esecută in atelierul meu reou- CXl

noscut. solid și frumos.II
Doîlfyil PqHaIIPI .Frac^ee de cadouri ocasionale re- 
rvllLlu lidUUllll comand casete cu hârtie de

OG

scris minunat de frumose și ieftine, adjustate 16rte mo-
I dern. La dorință se p6te imediat grava în aur numele

și datumul.
8 'dzJli Mare asortiment de cârțî poștale cu poesil și fo-
r tografil. Albume cu prețuri forte ieftine s
n 2^ Apelez la o cercetare numărosă semnez •'B >crd n cu totă stima
fl
1 Wilhelm Haydecker. •

|H :=: Mare asortiment de cărți poștale diferite feluri. ::::::::::::
llMșkA-

A,

'2-'3?2<
se întrebuitițâzfi în grajdu ilo curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după strapuț.il mari, precum și la scrin'ire, 
încordarea nervilor etc II face pe cnl capabil 
de umblat, extra-ordioar la trenai.

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capătă în tote farmaciile și drog din Austr.-ung.

Deposit principal ia

F3AKZ JOH. KWIZDA
k u.k Oestr. k Rumân, u. fUrstl Bulg. Hoflieferant. 

Kreis-Apotliekor KQRN'EUHDRO bol Wion.

24

3

24

DEPOSIT 
<le articole 

igienice.

DEPOSIT

ic mărfuri de giinii
din Paris.

&ț&8ektât &iă fi d® ta, 
precum și pâne de casă se capătă în fie
care di prospetă în Ezutăria ® @ ®WILHELM SCHMIDTS

3 Strada aței nr. 3, și in Str. Hirschei*  nr. 6.
La ESPOSIȚIA SPECIALĂ din LONDRA în 1902 premiat cu medalia <lo :<ur.

2- 4 (735)

zzzzzz De autoritate concesionat.------
Konnerth-Brasso. KONNERTH f C-o.

Primul Birou de Agentură, Comisione și mijlociri,
în Brașov, Strada Orfaniloa*  nr. 4.

Secția B. Mijlociri (le împrumuturi II y poteca re.
Recomandăm serviciile ndstre pentru mijlociri de împrumutul! 

hypotecare pe case, holde iu oraș și la sate, cu dobândă mică, dela 
Jri-t tulul do „Credit Fonciar1 („Boden-Credit-Anstalt“) din Sibiio, 
(cel mai vechili institut cu scrisuri funciere din Transilvania). Exe
cutarea: cu intabulația etc isprăvim noi, economisând spesele cele 
mari, celor ce solicită imprumuturl.

Secția IB. As ec 11 b*ă ri.
Primim O’erte de asigurări pe viăță și rente, asigurări de copil, 

de zestre, servicii militare la cele mai mari și renumite institute 
din țeră și străinătate.

Secția BBS. Mijlociri
Mijlocim cumpărări și ventjârl de case, holde și alte terene pre

cum și iutreprinderl industriale cu condițiile cele mai cu
lante.

Mijlocim grabnic peisonal de serviciu și de lucrări de ori și 
ce categorie.

Cu totă stima:

l-unu). Konnerth & C-o.

Haveloc șî mantale de ploie Gumi.

Atelier nou dentistic.
Am onărea a aduce la cunoscința On. public că am de

schis
Atelierul meu de technics, dentisticâ

în Strada Vămii nr. 13,
și execut ori și ce lucru în branșa acesta după cel mai nou 
sistem prompt și ieftin.

3—4.(732)

G-izelt,
d e n i i n t

13. Strada Vămii 13.

X
X
X
X
X
X
X 
X
X

Ne luăm voe a atrage atenția Ou. public din oraș și 
dela țeră, că noi afară de haine gata pentru bărbați și 
copii ținem un 

deposit mare de postavuri 
din terâ si streinătate.

1 1

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

Cu tdtă stima

Depner, Rotii, Westemean,
697.5-10. în edificiul ..Spar Cas?a“ Strada Vămii 3—5.

Moși re de postavuri Ba cerere franco.

strapu%25c8%259b.il
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După-ce loteria de clasă reg. ung. în urma șanselor de câștig neîntrecute, încât și-a câștigat în 
fața publicului mari resultate, Direcția s’a vedut necesitată de a urca pentru viitdrea loterie a XI șansele 
de câștig în mod considerabil prin noul plan de tragere, ridicând numeral losurilor la

00=000 ©as 55H©00 ©âștigaar1^ ^3^
Dosurile inserate în noul plan de tragere constau din 5000 câștiguri, partea cea mai mare din câștiguri 

I â 80,000, I ă 50,000, 2 ă 25,000, 5 ă 15,000, 5 ă 10.000, 5 ă 2000, 4 ă 5000. 14 ă 500 etc., care se 
adaugă la câștigurile cunoscute de mai nainte de 600,000, 400,000, 200,000, 100,000 etc. etc.

Losurî pentru clasa I. a loteriei Xl-a, a cărei tragere va urma deja în 20 Noenivrie a. c se capStă 
la firma -» t t t- tt t- t ft-'. n t. v t v t—* x-n -v y y—\ vs

1
7i 7- 7- 7e

mtructeasriiih: Corone fl®.— 6.— S.- fl.sa b.
Lei noi 62.30 @.35 3.W ft.ftO b.

Ln trimitere cu posta pentru 
listă și porto 40 ha sui mai 
mult. Lei —.G4& mai mult.

f;.*,
•77

WEXX3E3EE3QEEșțț«șȘș^qț^|XX3E3E3EX3£EX?sI

Gerbil seu cim

H 
$ SCHICHT

-A. SB O -A.:

Săpunul cel mai bun și cu spor 
de aceea cel mai ieftin.

w Se capelă pretutindeni
(7‘2f.),4 -40.

ogog ooo» -.>-900 o

Cii

Cea mai mare colectură principală
invită prin presenta pe On. sa clientelă a-și procura

0

pentru tragerea din:
20 și 21 Noemvrie n. a. c. 

prețurile originale statorite de Direcțiune 
los întreg Cor. 12.— | Un los fle IUI Sfert

„ de jnmetatc „ 6 - „ o optime

CU

Un

și adecă:

Cor. 3.—
„ 1.50îl

Considerând, că am plătit pănă acuma Onor, nostre
clientele câștiguri colosale ca :

Unasutămii Corone pe Nr. 96229 în Brașov,
Douedecimii 
Treidecimii

Î5 53 „ 65164 „ 35

î? 55 „ 22533 „ Sibiiu,
Douedecimii 55 55 „ 12893 „ Seghedin,
De cern ii 55 » „ 6366 „ K-Văsărhely,
Decemii 55 55 „ 52070 „ Satulung,
Decemii 55 53 •„ 65170 „ Câmpina,
Decemii1 55 33 „ 65579 „ Resnov,

.i

<

Jr,'

mai departe câștiguri de: Cincimii, Oouemii, Una- 
miie corone etc. în sumă totală de miliOne, resultă, că 
colectară ndstiă așa de norocdsă e de preferit fată de altele.

Efectu'm comandele din afară cât se pote mai prompt si 
plădm tote câștigurile fără nici o detragere și tub cea uiai 
mare discrcțiune. Jț?

i
(1-10.)

’tnr-

„Gazeta Transilvaniei“ nunierul cu ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. *W1

■:

■'■

Multi au fost favorisați de noroc cumpărând un los dela noi!
l«oterin de chussă reg. ung*,  privii.

Oferă cele mai bogate șanse de câștiguri Din

110.000 Losurî 55.000
Cel mai mare câștig eventual

1.000,000 Corone
i

■J

Premiu 600.000, 1 câștig ă 400 000, 200.000, 2 â 100.000, 1 
â 80.000, 1 â 70.000, 2 ă 60.000, 1 â 50,000, 40 000, 5 ă 30 000, 3 
â 20.000, 8 â 15 000, 36 â 10.000, 67 ă 5000, 3 â 3000, 437

â 90.000, 
ă 25 000, 
â 2000, 

803 â 1000, 1528 â 500, 140 â 300, 34450 ă 200, 4850 â 170, 4850 a 130, 
100 â 100, 4350 â 80, 3350 ii 40. Adecă:

14,459.000 cor., Patru-spre-(|ece m ine 459.000 corone.
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hl I ■ | A I a Jeder versuche sein Gltiok mit der an seinem Geburtstag-o ver-
lîtlhn inh IwQIIUIiO jQfl f ze'chne'en Nummer. In die-en Kalender is an jedem Tag-a des

Imtlli ilill PlGIÎlll Ălrfi! 1 JahreseincNummer verzeichnet. welchebei nmgehendor Beslcl-
w lung von uns bezogen werden kann, so dass Jedein die Walil

seiner Nummer freisleht. Solite die Nummer inzwiscben vergriflen sein, so senden Ilmen eine âtinliche.
Tntrăga întreprindere e pusă sub supravegherea statului.

Prețul original ai ÎOSîsrSSwr stabilit după planul Clasa I.:
Pentru o optime (’/8) fl. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrar (’/4) fl. 1 50 seu cor. 3.—

„ „ jumătate ('/.2)fl. 3.— „ , 6.— ; „ . întreg ('/,) fl. 6 — „ „ 12.-
Se trimet cu ramburs sâu pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste ofioiose se es- 

pedeză după tragere. — P'auurî oflcidse gratis.
Ne rugăm ca comande de lo-url originale a se trimite direct la noi pftnă în

20 l^oenwrâe a» ©H

A. TOROK & Co. 
c a s â d e bancă 

Budapest, VI Theresienring 46/a 
întreprindere de Loterie de clasâ. hiihuwmmi

Multe și forte mari câștigutl am solvit noi prea stimaților noștri cliențl și 
anume m fimp scurt peste nouă milione de corone.

Filialele:
'Waitznerring 4. 
ftSuKCumrlng ni*.  flfi. 
El1sa9»cthrha^ 54. 

wwlw.jww™ Cea mai mare

Scrisore de comandă de tăiat.

CO

-d

Domnului T O R O O O-, Budapest.
Binevoiți a trimite ............. Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreună cu planul oficial.
do fl J a se lua cu ramburs, ur- l (Ce nu convine

........................| mezu cu mandat postal. J se ștergeți).

z:~~- "

s-d fa©® scăfi!&m

daci!

Tip gratia A. ilureșianu, Brașov.


