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Sărmanele naționalități!
Ori de câte-ori se certă parti

dele maghiare între ele ese la lu
mină și cestiunea naționalităților. 
Koșuthiștii după-ce se satură a în
vinui pe cei dela guvern, că se fac 
slugile Vienei, încep a-i tracta cu 
ciomagul, acusându-i, că, spre peirea 
patriei, cocheteză și încheie pacturl 
pe sub mână cu naționalitățile.

Sărmanele naționalități! Când 
le merge bine patrioților din dietă 
ele sunt causa de ce nu le merge 
și mai bine, âr când treburile le 
merg reu și când se simt amenin
țați din vre-o parte, tot naționalită
țile sunt de vină la tdtă pacos
tea lor.

Nu ține vr’un ministru o vorbire 
mai lungă în cameră, în care se 
ating interesele Maghiarilor și ale 
Ungariei, fără se amintescă și de 
cestiunea naționalităților, la început 
orî la siîrșit.

Nu de geaba scrie cțiarul „Bud. 
Hirlap", că „cestiunea naționalită
ților e o rană forte durerosă pe 
corpul națiunei, o astfel de rană, 
care nu se pote vindeca cu mijlb- 
cele obicinuite".

Ministru-președinte Szell crede 
a pute lecui acesta rană cu vorbe 
și cu frase de ale lui și cu aceea 
că’șl aperă șovinismul față cu sus- 
piționările și atacurile kossuthiștilor.

Se află în grea rătăcire primul 
ministru, când vorbesce așa ca și 
cum ar fi învins deja tote greutățile 
și acum n’ar ave a se gândi, decât 
a pune coperișul peste clădirea sta
tului național maghiar, de care vi- 
sâză. Au mai fost și o se mai vină 
după el mulțl priml-miniștri, pănă ce 
se va pute vorbi în serios de-un în
ceput de lecuire a ranei de pe „cor
pul națiunei".

Dăr ce mai și vorbim aici de 
resolvarea cestiunei naționalităților 
când lui Coloman Szell nici prin 
gând nu-i trece așa ceva, și când 

tâtă apărarea lui față cu oposițianu 
e alta, decât o necesitate, ce i-se 
impune de împrejurările, ce le-a adus 
cu sine nenorocita politică șovinistă 
de maghiarisare.

Așa departe au ajuns astăzi pa
timile, ațîțate mereu de șovinismul 
dominant maghiar, încât guvernul și 
șeful lui nu cuteză a avă în afacerea 
cu naționalitățile alte păreri decât 
Komjathy și soți, cei ce fac gură mai 
mare între kossuthiști.

T6te păcatele i-lea adus înainte 
lui Szell nesăbuitul Komjathy. I-a 
imputat, că lucră fără program, că 
în afacerea subvențiunei gimnasiului 
român din Brașov a cedat, că a 
numit fișpanî, cari încheie învoell 
cu naționalitățile, că nu ține destul 
semă de agitațiile Șvabilor din Un
garia de mefiă-fii, că nu suprave- 
ghieză pretinsele uneltiri ale insti
tutelor de bani române ș. a. ș. a.

De tâte aceste învinuiri se si- 
lesce a se spăla Szell într’un chip 
încât e vai și amar de mărturisirile 
ce le face.

Așa de esemplu fiind vorba de 
fișpanul din Arad, despre care a fiis 
Komjathy că în vorbirea sa de Inau
gurare ar fi dat cinstea cuvenită 
drepturilor naționalităților, Szell în 
loc de a fiice, că bine a făcut decă 
a vorbit așa, ia în apărare șovinis
mul acestui fișpan fiicend, că n’a 
vorbit de dreptul naționalităților, ci 
numai de ideia de stat maghiar, 
deci ar fi vorbit fârte corect.

Dâcă primul-minstru se pune pe 
acest teren, atunci nu-i mirare, că se 
întâmplă ceea ce se întâmplă și se 
continuă prigonirile, în loc de a se 
introduce un regim de echitate și 
de dreptate față cu naționalitățile.

încă odată fiicem, vai și amar 
de politica unui guvern, care nu cu
teză să spună adevărul față cu unii 
agitatori estremi și turburători ai 
păcei și liniștei dintre popbrele țărei, 
ca Komjathy și soți. Cu o astfel de 
politică nu numai că nu se va pute 

lecui nicl-odată rana nespus de du- 
rerăsă de pe corpul statului poliglot 
al Ungariei, dăr ea se va învenina 
tot. măi mult și va amenința întreg 
organismul statului cu înveninare.

De găba sunt tote! Mulțumirea 
popbrelor, iubirea și alipirea lor nu 
se câștigă cu ciomagul, cu asupriri, 
nedreptății! și desprețuiri, ci se pote 
câștiga numai și numai prin încre
dere și bunăvoință, prin o echitabilă 
și dreptă ocrotire a drepturilor și a 
intereselor de viâța ale lor.

Revista politică.
Mare zarvă în dieta ungurescă. 

Stângacii lui Kossuth și-au pus de 
gând să facă neîntreruptă gălăgie și 
să atace guvernul din tdte părțile și 
în tote direcțiunile, se-i creeze ast
fel fiile negre, că doră dâră se va 
răsgândi în cele din urmă, să storcă 
concesiuni nouă de la Curte.

Aprope de două săptămâni se 
desbate în dietă asupra proiectului 
de indemnitate. In desbaterea acesta 
s’au ilustrat mai ales kossuthiștii, 
prin discursuri chilometrice. Ei vor 
anume să abuseze de libertatea cu
vântului, se facă risipă de timp, ca 
să amâne cât mai mult terminul la 
care se va începe desbaterea asupra 
budgetului. Și fiind-că la votarea in
demnității, ca la orl-ce lege, guver
nul are nevoie de votul de încredere, 
e firesc lucru, ca stângacii lui Kos
suth. să întrebuințeze tote armele și 
mijlâcele potrivite a nasce neîncredere 
față de guvern.

*
In situațiunea acesta destul de 

turbure și nesigură, a luat cuvântul 
și ministrul president Szell în șe
dința de Marți a dietei, ca să răs
pundă celor, cari i-au atacat direcția 
politică și activitatea. Și fiind-că din 
partea unui deputat kossuthist mi
nistrul president a fost rău înhățat 
și pe tema politicei sale de naționa

litate, d-1 Szell a ținut să facă ârășl 
câte-va declarațiunl, cari privesc na
ționalitățile.

D-1 Szell spune, că a fost învi
nuit, că n’are program în politica 
față cn naționalitățile. Asta-i o învi
nuire nedreptă, căci el s’a declarat 
hotărît în privința acâsta, când a ve
nit la guvern. El a accentuat tot- 
dâuna, că nu este iertat a urma 
pausă în construirea statului națio
nal maghiar (!) Vrâ să facă odată și 
pentru tot dăuna sfîrșit legendei, că 
el s’ar abate c’un fir de păr măcar 
de la politica de naționalitate, ce 
trebue s’o aibă fie-care bărbat de 
stat maghiar. Nu vră însă să prigo- 
născă pe nimeni, cu toți cetățenii 
tractâză egal (!), fără deosebire de na
ționalitate și confesiune. S’a vorbit 
despre afacerea gimnasiului din Bra
șov.

Afacerea acesta s’a resolvit deja, 
căci subvențiunea, ce s’a dat mulțl 
ani din România acelui gimnasiu, 
afii se dă prin guvernul unguresc și 
ea nu pâte fi confiscată fără de a 
se atinge dreptul de proprietate. Gu
vernul a mai fost învinuit — conti
nuă ministrul Szell — că numesce 
fișpanî, cari pacteză cu naționalită
țile. Nu-i adevărat. Fișpanul de la 
Arad a fiis în cuvântarea sa de inau
gurare, că nu va împiedeca desvol- 
tarea economică și culturală a na
ționalităților. Ce pâte fi de fiis contra 
acesta? Chiar Komjathy a pretins, 
ca guvernul să promoveze progresul 
economic și cultural al naționalită
ților. N’a desființat secția naționali
tăților (de sub Banffy), ci a tran- 
spus’o în ministeriul de interne și a 
contopit’o aici cu secția polițienâscă. 
Nu-i adevărat nici aceea, că el (Szell) 
ar fi nesimțitor față cu „uneltirile 
naționaliste" din Bănat. Consideră și 
el periculâsă mișcarea pangermană 
și pe cale administrativă a și pro
cedat contra ei în mod aspru. S’a 
vorbit și despre băncile românesc!. 
Are dreptate (??) Komjathy când fiice, 
că e îngrijitâre împrejurarea, că unele

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cocorelor.
V’a venit de ducă eră

Și-ați pornit’o valurl-valurl, 
Paseri dragi și fără țâră...

Plânge sorele pe delurl 
Frunza pe cărări s’adună 

Cale bună!

De ’mi găsiți în vre-o pustie
— Noptea când pe văi se lasă — 

Doru-mi dus în pribegie,
Spuneți-i să vie acasă, 

Că iubita mea și luna 
Plâng într’una.

Pe sară.
E ’n amurg și de pe ramuri 

Cade frunfia legănată,
La colibă stă pe prispă

O femeie ’ngândurată,

Lângă ea cu părul galben
O copilă ca o zînă

Schimbă dintr’un hârb în altul 
Firicele de țărînă.

Der de-odată ’nalță ochii
Și se miră mititica

Și privind mereu sub streșini:
— „Mamă, unde-i rândunica?"

Veturio.

Istoria unei mame.
Din Povești alese, de Andersen

O femeie sta tristă la căpătâiul co
pilului său, căci era așa de bolnav, încât 
credea, că va muri. Bietul copil era gal
ben de tot la față și sta cu ochii închiși, 
er răsuflarea îi era așa de grea, încât 
par-că tot ofta adânc. Mama sta și se 
uita la el din ce în ce mai îndurerată.

Ecă bătu cine-va la ușe: se uită... 
era un bătrân sărac, care în loc de îm
brăcăminte se înfășurase într’o pătură de 

cal. Afară era o ernă strașnică. Tot era 
acoperit de gheță și de zăpadă, er vântul 
sufla,, să-ți ia răsuflarea.

De6re-ce bătrânul tremura tare, muma 
se duse, cât ațipi copilul puțin, de-i aduse 
o (ilfeăa cd bere, pe care o puse pe sobă, 
ca să se mai desghețe. Pănă să-i aducă 
berea, bătrânul se aședase lângă copil și 
îl legăna. Muma se aședâ de partea cea
laltă a legănului și luă mâna copilului 
a cărui răsuflare se îngreuna din ce în ce 
mai tare.

— Ore nu s’o îndura Dumnedeu cu 
mine, să nu mi-l ia ?

Der bătrânul, care era chiar Mdrtea, 
nu răspunse, ci numai dădu din cap. 
Muma își plecă fruntea și lacrimi nenu
mărate îi curseră pe obraji în jos. Ii ve
nea să leșine, căci de trei dila și de trei 
nopți nu închisese ochii. Ațipi puțin, der 
nu trecu mult și se sculă înghețată.

— Ce este? întrebă ea uitându-se 
prin prejur.

Vai! bătrânul plecase și luase cu el 
și copilul... Cesornieul cel vechiu din pă

rete, care mergea mai înainte: tic-tac, tic- 
tac, se opri.

Biata mamă eși din casă, alergând și 
strigându-și copilul.

Pe marginea drumului, în zăpadă, 
sta o femeie învesmântată în negru, care 
îi dise:

— Am vădut Mdrtea cum a întrat 
la tine în casă, și pe urmă a plecat cu 
copilul tău în brațe și repede, mai re
pede decât vântul. Și ce a luat ea nu mai 
dă înapoi.

— Spune-mî pe ce cale, a apucat? 
întrebă mama, spune-mi, și o ajung eu.

— Sciu drumul, răspunse femeia îm
brăcată în negru, der nu ți-1 spui, pănă 
nu-mi vei cânta tote cântecele cu care ai 
legănat suferința copilului tău. îmi plac, 
dedre-ce le-am audit adesea, căci eu sunt 
Noptea. Am vădut tote lacrimile, ce ți-au 
curs din ochi pe când cântai copilului.

— Cânt cât vrăi, fiise mama, der 
nu mă întârdia, că nu-1 mai pot găsi pe 
urmă.

Ndptea nu vru, și atunci muma își 
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bănci românesc! desfășură activitate 
nu numai pentru scopurile lor speci
ale, ci și pentru alte scopuri (?) Acbsta 
inse nu mi-se pote imputa mie, — 
4ise Szell. Institutele acestea nu sunt 
de acji de eri, ci de dată mai veche. 
In afacerea confirmării alegerei lui 
Mangra de episcop la Aradi-s’a im
putat, că ar sta sub influenta lui 
Sturdza, seu a lui Goluchowski. în
vinuirea acesta e nedreptă, căci el 
(Szell) nu permite amestecul nimănui. 
Mangra de altfel nu e confirmat 
încă. A mai spus apoi d-1 Szell, că 
subscrie pănă la o literă tot ce a 
flis Apponyi în apelul seu cătră rna- 
tiune“ tot în cestiunea naționalită
ților.

Atât a vorbit Szell in cestiunea 
acesta. Cealaltă parte a lungului său 
discurs, a fost polemică cu deputății 
din stânga, privitore la afacerea pac
tului economic cu Austria.

*
Ședința de Joi a dietei a fost 

estra-ordinar de agitată. S’a pus la 
ordinea flilei afacerea-Nessi, care seim, 
că a fost tras la răspundere de co
manda brigadei de honvezi din Buda
pesta, pentru-eă (el) Nessi în calitate 
de ofițer în reservă a agitat și de
monstrat în Clușitl contra imnului 
„Gott erhalte“. Deputatul Nessi pre
tindea, că prin acăsta i-s’a atacat 
dreptul de imunitate, comisiunea de 
imunitate a camerei însă a fost de 
altă părere, și Nessi în urma acăsta 
a fost estradat.

Kossuthiștii au făcut mare gă
lăgie și au atacat violent guvernul 
și armata, în deosebi pe ministrul 
Fejervary. căruia i-s’a strigat: „Du-te 
la casarmă, babă bătrână11. — A 
vorbit și ministrul de justiție PIosz, 
apărend punctul de vedere al majo
rității din comisiunea de imunitate. 
Discusiunea s’a continuat și în șe
dința de eri.

Sultanul și Regele Carol. „Poli- 
tische Corespondenz“ publică o notă ofi- 
ciosă turcâscă în care se spune, că era 
de prevădut, că întâlnirea de la Rusciuc 
între regele României și prințul Bulgariei, 
avea să producă la Bosfor dre-care în
grijiri. In afară de glorificarea faptelor 
de la Plevna, Turcii se gândesc, că ar
mata română și cea bulgară întrec cu 
mult în organisare, armament, instrucție 
și spirit militar pe tote celelalte armate 
ale statelor balcanice.

Se pote totuși afirma, că o asemenea 
îngrijorare a Turcilor nu va pute să du
reze mult timp, în vederea înaltei stime, 
de care se bucură regele Carol în cercu
rile guvernamentale turcesc!, cari au o 
adâncă adrairațiune pentru virtuțile lui de 
suveran și de om. Astfel se pdte prea 
bine, ca regele Carol să facă la Constan- 

tinopole o visită, care să sigileze amiciția 
turco-română, amiciție ce nu pdte să fie 
prin nimic turburată, dedrece nu este 
între România și Turcia nici o neînțele
gere, — ba încă Românii formeză în Ma
cedonia un element conservator. Decă 
visita regelui Carol la Constantinopole 
n'a avut loc pănă acum, acâsta se dato- 
reză unor simple cestiunî de etichetă.

Recensământul din 1900.
— Urmare. —

Unghiul dintre Tisa și Mureș.

9) Comitatul Aradului.
Arad Hotar: 19’530 j. c. Locuitori: 

56-260 (diutre cari 2357 militari). Dintre 
aceștia rom. cat. 29’313, gr. cat. 1245, gr. 
orientali 11’596, augustanl 1771, ev. ref. 
6150, unitari 31, istraelițl 6086, alte reli- 
ginnl 68. După, limbă Maghiari ^8’969, 
Nemți 5643, Slovaci 294, Români 9556, Ru
teni 16, CroațI 34, Sârbi 1430 alte limbi 358.

Curticiu Hotar: 21’220, j. c. Locuitori 
7642, dintre cari rom. catolici 1935, gr. 
cat 60, greco orientali 5211, augustanl 79, 
ev. ref. 144, istraelițl 191,alte religiunl 22. 
După limbă. Români 5126,

Boroșineu. Hotar 18 546 j. c Locui
tori 6014, dintre cari rom. cat. 1838, gr. 
cat. 108, gr. or. 3507, augustanl 52, ref. 
337, unitari 12, israelițl 156, după limbă, 
Români 3469.

Otlaka. Hotar 8629 j c. Locuitori 
4260, dintre cari r. cat. 514, gr. cat. 12, 
-gr. or. 3114, aug. 549, ref. 36, isr. 35. După 
limbă, Români 3059.

Șiclău. Hotar: 8064 j. c. Locuitori 
3357, dintre cari r. cat. 120, gr. cat. 4, 
gr. or. 3135, ref, 52, isr. 40. După limbă, 
Români 3124.

Chereluș. Hotar 7516 Locuitori 2499 
dintre cari r. cat. 78, gr cat. 2253, gr. or. 
117, aug. 10, ref. 19, isr. 22. După limbă, 
Români 2368.

Șepreuș: Hotar: 13-282 j. c. Locui
tori 4238, dintre cari r. cat. 451, gr. cat. 9 
gr. or. 3547, evang. 12. ref. 143, isr. 75. 
După limbă, Români 3452.

Șimand. Hotar 17.151. Locuitori 502f\ 
dintre cari r. cat. 1511, gr. cat 536, gr or. 
2770, aug 38, ref. 65, isr. 100. După limbă, 
Români 3278.

Szekudvar. Hotar 19.640. Locuitori 
5207, dintre cari r. cat. 870, gr. cat. 2, gr. 
or. 4207, ref. 84, isr. 29. După limbă, Ro
mâni 4201.

Pecica-veche. Hotar 22.456 j. c. Lo
cuitori 9000, dintre cari r. cat. 2038, gr. 
cat-. 54. gr. or. 6655, aug. 40, ref. 92, isr. 
101. După limbă, Români 6418.

Covasinț. Hotar: 6917 j. c. Locuitori 
3553, dintre cari r. cat. 21b, gr. cat. 4, 
gr. or. 3246, ref. 34, isr. 25. După limbă 
Români 3270.

Șir ia. Hotar: 21.829 j. c. Locuitori: 
6694. Dintre cari r. cat. 2077, gr. cat. 718, 
gr. or. 3670, aug. 28, ref. 88, isr. 111. 
După limbă, Români 4342.

Afară de acestea, mai sunt următo- 
rele comune, cari numiră o populație ro- 
mânescă de peste 2(00 locuitori: Macia, 
Micălaca, Szabadhely, Apati, Șicula,Somoș- 
chez, Szollo csigerel, Butenl. Zarancl, Sem- 
lac, Agriș, Nadaș, Teuți, Ternova, Maghe- 
rad, St. Ana veche, și altele multe cari au 
populație românescă de peste 1000 locui
tori.

Tot comitatul Aradului are un terito
riu de 1.055,744 j. cat. cu 386,100 locui
tori, dintre cari r. cat. 109.523, greco-cat. 
15.134, greco or. 215.904, aug. 9954, ref. 
24.849, jidovi 10.085. După limbă, Maghiari 
110,823, Nemți 40.148, Slovaci 5600, Ru
teni 20s, CroațI 704, Sârbi 1719, Români 
223.806.

10) Comitatul Cenadului.
Măcău. Hotar 46.709 j. c. Locuitori: 

33,722, dintre cari r. cat. 13.015, gr. cat. 
1506, gr. or. 94, aug. 486, ref. 16.836, isr. 
1642. După limbă, Maghiari 33.289, Nemți 
231, Slovaci 85, Șerbi 21, Ruteni 2, Ro
mâni 62! — Va s6 dică din 1506 de gr. 
catolici, aparținetori diecesei de Oradea- 
mare numai 62 s’au „mărturisit* Români, 
ceilalți toți au fost trecuți în rubrica Ma
ghiarilor.

Battonya. Hotar: 26.986 j. c. Locui
tori 12.872, dintre cari r. cat. 6.985, gr. 
cat. 79, gr. or. 4460, aug. 114, ref. 963, 
unitari 6, isr. 256 După limbă, Maghiari 
8.144, Nemți 53, Slovaci 216, Ruteni 1, 
Șerbi 2602, Români 1774.

Cenadul unguresc. Hotar 8923 j. c. 
Locuitori: 3025, dintre cari r. cat. 325, gr. 
cat. 17, gr. or. 2452, ref. 207, isr. 24. După 
limbă, Maghiari 528, Nemți 40, Șerbi 668, 
Români 1788.

Nădlac. Hotar: 24.618 j. c. Locuitori 
13 631, dintre cari r. cat. 1089, gr. cat. 
1117, gr. or. 3771, aug. 7197 ref. 169, isr. 
249 După limbă, Maghiari 1395, Nemți 
122, Slovaci 7424, Ruteni 52, Șerbi 242, 
Români 4358.

Șeitin. Hotar: 11.616 j. c. Locuitori: 
4696, dintre cari r. cat. 141, gr. cat. 951, 
gr. or. 3324, aug. 133, ref. 31, isr. 47. După 
limbă. Maghiari 234, Nemți o9, Slovaci 
138, Români 4246.

întreg comitatul Cenadului are un 
teritoriu de 297.950 j. c. cu 140.007 locui
tori, dintre cari r. cat. 71.610, gr. cat. 4560, 
gr. or. 16.567, august. 18.384, ref. 25.234, 
jidovi 3254. După limbă, Maghiari 103.242 
Nemți 1182, Slovaci 17.274, Ruteni 62, 
Șerbi 3981, Români 13.982.

11) Comitatul Caraș Seveririului.
Caransebeș. Hotar 9214 j. c. Locuitori 

6497, dintre cari r. cat. 2370, gr. cat. 71, 
gr. or. 3400, aug. 100, ref. 174 isr. 340. 
După limbă Maghiari 875, Nemți 2028, 
Slovaci 18, Șerbi 106, l.otnânl 3305.

Lugoșiu. Hotar: 11.893 j. c.Locuitori 
16.126, dintre cari r. cat. 7439, gr. cat. 
1054, gr. or. 4761, aug. 437, ref. 789, uni
tari 16. isr. 1622. După limbă, Maghiari 
3932, Nemți 6241, Slovaci 77, Șerbi 153, 
Români 5564.

Bozovici. Hotar: 26.939 j. c. Locui
tori 3974 dintre cari r. cat. 318, gr. cat. 
3, gr. or. 3598, isr. 24. După limbă Ma
ghiari 69, Nemți 265, Șerbi 12, Români 
3557.

Ciclova română. Hotar: 6702 j. c. 
Locuitori 3149, dintre carl r. cat. 3, gr. or. 
3146, isr. nici unul. După limbă, Maghiari 
nici unul, Nemți 3, Șerbi 1, Români 3145.

Tirnova. Hotar: 7655 j. c. Locuitori 
3269, dintre cari r. cat. 6, gr. cat. 1069, 
gr. or. 2173, isr. 14. După limbă, Maghiari 
6, Nemți 21, Români 3181.

Korniareva. Hotar: 33.185 j. c. Lo
cuitori: 4440. dintre cari r. cat. 15, gr. 
cnt. 2, gr. or. 4461, isr. 8 După limbă, 
Maghiari 31, Nemți 5, Români 4456.

Afară de acestea mai sunt comune 
cu populație românescă de peste 2000 lo 

cuitorl următorele : Bognece, Purlug, Raff- 
na, Bocșa română. Dalboșeț. Lăpușnic, 
Rudaria, lladia, Aiajdoș, Sichevița, Mol
dova nouă. Ciclovabanya, Colnic, Zorlen- 
țul mare, Mehadica, Orminiș, Teregova.

întreg comitatul are teritoriu de 
1.917.1'57 j. c. cu 443.001 locuitori, dintre 
cari 84.784 r. cat., 18.262 gr. cat., 325.613 
gr. or., 2043 aug. 7792 ref., 59 unitari, 
4375 israelițl. După limbă, Maghiari 21439 
Nemți 55.256, Slovaci 3831, Ruteni 803, 
CroațI 279, Șerbi 13.138, Români 328.371

12i Comitatul Timișului.
Timișora. Hotar: 6.358. Locuitori

53/ 33, diutre < arl r. cat. 37.080, gr. cat. 
552, gr. or. 6129, aug. 1186, ref. 2064, isr. 
5916. După limbă, Maghiari 18624, Nemți 
27.051. Slovaci 280, Ruteni 11, CroațI 121, 
Șerbi 1973, Români 4014.

Verșeț. Hotar: 34191. Locuitori 25.199 
dintre cari r. cat. 14.838, gr. cat. 104, gr. 
or. 8862, aug. 261. ref. 245, isr. 878. După 
limbă, Maghiari 2635, Nemți 13 387, Slo
vaci 103, Șerbi 8112, Români 753.

Biserica albă. Hotar: 6743. Locuitori 
10.849, dintre cari r. cat. 7148, gr. cat. 50, 
gr. or. 2.154, aug. 515, ref. 359, isr. 243. 
După limbă, Maghiari 1571, Nemți 6245, 
Slovaci 243, Sârbi 1620, Români 869.

Jebeliu. Hotar: 13,801 j. c. Locuitori 
3993, dintre caii r. cat. 775, gr. cat. 243, 
gr. or. 2873, atig 39, ref. 22, isr. 41. După 
limbă, Maghiari 565, Nemți 303, Slovaci 6, 
Sârbi 19, Români 3088.

Temesmiklos. Hotar: 10092 j. c. Lo
cuitori : 3462, dintre cari r. cat. 59, gr. or. 
3375, isr. 4. După limbă, Maghiari 11, 
Nemți 54, Șerbi 30, Români 3355.

Lipova. Hotar: 15.808 j. c. Locuitori 
7427, dintre cari r. cat, 3 575, gr. cat. 27, 
gr. or. 3253, aug. 50, ref. 130, isr. 381. 
După limbă, Maghiari 1662, Nemți 2464, 
Șerbi 40, Români 3191.

Afară de acestea mai sunt următorele 
comune cu populație românescă de peste 
2000 suflete: Secașul unguresc, Racovița, 
Gilad, Șipet, Gerebenț, Mehala, Deliblat, 
Chesinț, Belinț, Szekesut, Cușteiu, Varadia.

Comitatul Timișului are în total un 
teritoriu de 1.291.048 j. c., cu o populație 
de 476.242, dintre cari r. cat. 209,690, gr. 
cat. 12.360, gr. or. 223.247, aug. 11.993, 
ref. 8.712, unitari lli, jidovi 9745. După 
limbă, Maghiari 58153, Nemți 171.087, 
Slovaci 2977. Sârbi 64.9< 2, Români 167.523.

13) Comitatul Torontalului.
Panciova. Hotar: 19577. Locuitori 

'9044, dintre cari rom. cat. 7429, gr. cat. 
34, gr. or. 8173, aug. 1720, ref. 871, isr. 
751. După limbă, Maghiari 2924, Nemți: 
7434, Slovaci 184, Șerbi 7874, Români-. 382.

Chichinda-mare. Hotar: 49780, Lo
cuitori 24,843, dintre cari r. cat. 9.664, 
gr. cat. 36, gr. or. 13.808, isr. 777. După 
limbă, Maghiari 4364 Nemți 6442, Slovaci 
75, Sârbi 13114, Români: 600.

Beclcherecul mare. Hotar: 33.689 j. 
c. Locuitori: 26 408, dintre cari r. cat. 
15.421, gr cat. 55, gr or. 8425, isr. 1335. 
După limbă, Maghiari 9288, Nemți 8055, 
Slovaci 423, Șerbi 8.091, Români 2<91.

Romanpetre. Hotar: 13.059 j. c. Lo
cuitori: 6031, dintre cari r. cat. 165, gr, 
or. 5769. isr. 5. După limbă, Maghiari 60, 
Nemți 117, Români 5677.

Vegszentmihâly, Hotar: 10.159 j. c. 
Locuitori 3950, dintre cari gr. orientali 
3870, isr. 11. După limbă. Români 3825.

frânse mânile, cântă, plânse. Cântă multe 
cântece, der și vărsa lacrime multe.

In sfîrșit Noptea dise: „apucă la 
drepta prin pădurea cea mare de bradi; 
pe acolo s’a dus bătrânul cu copilul teu".

In fundul pădurii căile se încrucișau: 
muma nu scia pe care să apuce. Vădii 
alături un tufiș de mărăcini fără frunte 
și fără flori și cu crăcile înfășate în ghâță, 
așa era de ger.

— N’ai vă(jut trecând pe aci Mdrtea 
cu copilul meu? întrebă muma pe tufiș.

— Ba da, răspunse el, der nu-țl spui 
încotro a luat’o pănă nu mă vei încăldi 
pe inimă, că m’a amorțit frigul, de mor.

Muma strînse cu putere la sîn tufi
șul de mărăcini ca să-l însuflețdscă, și 
spinii lui îi sfâșiară carnea ; sângele îi 
curse în picături mari. Der tufișul de mă
răcini se umplu de foi verdi și frumdse, 
ba îi crescură și flori în mijlocul nopții 
frigurdse de ârnă, căci e puternică căl
dura, care ese din inima mumelor în
tristate.

Tufișul de mărăcini îi arătă calea.

Aj unse pe marginea unui lac mare, 
pe care nu se afla nici luntre, nici nimic. 
Ghâța de pe lac nu o pută ține, căci nu 
era destul de grdsă, și apa îi era adâncă 
de n’o putea trece cu piciorul, și cu tote 
acestea trebuia să o trecă ca să-și gă- 
sescă copilul. Se culcă pe pământ spre a 
sorbe fotă apa din lac, der lucrul acesta 
nu era cu putință, cu tote că biata mamă 
credea, că se va întâmpla vre-o minune 
ca să o ajute.

— Nu te mai osteni de geba, îi (fise 
Lacul, ci hai mai bine să facem o învbelă 
amândoi. Mie îmi plac mult mărgăritarele, 
și n’am vădut de când sunt mărgăritare 
mai strălucitdre decât ochii tăi. Dâcă ini-i 
dai mie, cu lacrimi cu tot, te duc pănă 
la locul unde stă Mdrtea și unde-și ține 
copacii și florile, căci în flori și în copaci 
schimbă ea viețele omenilor.

— Ce n’ași da numai să ajung pănă 
la copilașul meu ! răspunse muma ; și plânse 
din nou așa de tare, încât în cele din 
urmă ochii îi cădură în valuri, unde fură 
schimbați în mărgăritare prețidse.

Lacul o ridică ca și cum ar fi stat 
într’un legăn și o puse jos pe malul de 
dincolo. Acolo dădu de-o locuință ciudată 
și mare, de țină sute și sute de pogdne. 
Nu sciai ce era: munte cu păduri și ch 

peșteri, ori o grămadă de pietre și de che
restea. Der biata mumă nu putu vede 
nimic, de dre-ce își lăsase ochii în lac ca 
să-l trecă.

— Unde să găsesc eu Mdrtea, care 
mi-a luat copilul? (fise ea.

— Stăpânu-meu nu s’a întors încă, 
răspunse o bătrână, care săpa la pământ 
păflind cu ochii locul cel mare. Dâr cura 
ai ajuns pănă aici? Cine te-a ajutat?

— Dumnedeu mi-a ajutat, că e mare 
și milos; fie-ți și duinitale milă și arată-mi 
copilașul 1

— Nu sciu, care e, și nici tu nu ve(ji 
cu ochii. Multe flori și copaci s’au uscat 
as-ndpte și Mdrtea o se vie acum să îi 
scotă. Află, că tdte ființele omenesc! au, 
după-cum au fost de sdravene ori de 
slabe, copacul ori florea lor de vieță. 
Sunt plante ca și cele-lalte, dăr au și 

inimă care bate. Cântă și tu, decă poți 
cunosce inima copilului tău ; der ce-mi dai, 
ca să-ți spui ce trebue să mai faci pe 
urmă ?

— Nu mai am nimic, dise muma ne- 
mângăiată, der decă vrei, mă duc pentru 
tine pănă la capătul himei.

— Nu-mi trebue; mai bine dă-mî 
părul tău cel lung și negru se mă gătesc 
eu cu el, și îți dau în loc pe al meu; e 
alb el, der tot mai bine alb, decât de loc.

— Numai atât îți trebue? dise muma, 
ia’l, ia’l mai iute.

Și își schimbă părul ei frumos cu 
părul alb al bătrânei.

Apoi intrară amândouă în grădina 
cea mare a Morții. Acolo copacii și flo
rile cresceau amestecați. Vedeai zambile 
fragete sub clopote de sticlă, și alături 
vedeai florea sorelui zdravănă si mare 
Erau pănă și plante ce cresc prin apă, 
unele vesele, cu insecte strălucitdre pe 
lângă ele, altele slăbăndge și întunecate, 
sugrumate și rose de șerpi. Mai erau pal
mieri mândri, stejari și castani, și la
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Ozora. Hotar 16.396. Locuitori 5627 
dintre cari r. cat. 161, gr. or. 5338, isr. 
36. După limbă Români 5284.

Toracul mare. Hotar : 9099. Locuitori 
3549, dintre cari r. cat. 217, gr. or. 3289, 
isr. 14. După limbă, Maghiari 117, Nemți 
146, Români 3193.

S. Micleușul serbesc. Hotar: 17.690. 
Locuitori i 0.720, dintre cari r. cat. 4599, 
gr. cat. 924, gr. or. 4495, isr. 450. După 
limbă, Maghiari 1893, Nemți 3412, Șerbi 
1219, Români 4115.

Vulcani. Hotar: 23'527 j. c. Locuitori 
4829, dintre cari r. cat. 1205, gr. cat. 33, 
gr. or. 3149 isr. 79. După limbă Maghiari 
1532, Nemți 135, Șerbi 50, Români 3105.

Revaujfalu. Hotar: 18'492 j. c. Lo
cuitori 7242, dintre cari r. cat. 187, gr. or. 
6748, isr. 16. După limbă Maghiari 64, 
Nemți 182, Șerbi 10 0, Români 5920.

Egres. Hotar: 10'019 j. c. Locuitori 
3589, dintre cari r. cat. 321, gr. cat. 306, 
gr. or. 2929, isr. 18. După limbă (Maghiari 
50, Nemți 289, Români 3140.

Comlăușul mare Hotar 8073 j. c. Lo
cuitori 4959, dintre cari r. cat. 1421, gr. 
cat. 370, gr. or. 3103, isr. 43. După limbă 
Maghiari 108, Nemți 1622, Români 3015.

Afară de acestea mai sunt numărose 
comune cu populația românescă de peste 
2000 suflete.

întreg comită*ul Torontalului are un 
teritoriu de 1.745.676 j c. cu o populație 
de 609.362 suflete, dintre cari rom. cat. 
284.804, gr. cat. 3715, gr.-orientali 277.558, 
augustani 22 524, ref. 12.195, isr. 6750. 
Dupălimbă, Maghiari 114 760,Nemți 184016, 
Croațî 4096, Șerbi 191.857, Români 88.044

In numărul viitor de Duminecă vom 
continua cu Transilvania și anume înce
pând cu comitatul Albei de jos.

Delaletea.

SOIRILE D1LEI.
— 9 (22' NoeiMvri».

Donațiune. Din Oomăna-inferioră ni
se scrie: Onorată Redacțiune! Subscrisul 
prin acâsta în numele curatoratului biseri
cesc gr. cat. din parochia Comăna-inferibră, 
esprim cea mai fierbinte mulțămită pu
blică Mult Stimatului Domn Georgiu Pop 
Grideanul, proprietar în Comâna-inferibră, 
care fiind bolnav, însă cu mintea întregă 
și sănetosă a donatbisericei nostre fondul 
intern cu tote clădirile laterale și realită
țile sale imobile ca proprietate, cu condi- 
țiune, ca acele realități să le folosesca 
soția sa pană când trăesce. Donațiunea 
amintită a fost aprobată din partea Prea 
Veneratului Consistor metropolitan din 
Blașiu în ședința sa consistorială din 25 
Octomvrie 1902 sub Nr. 6275. — Cu deo
sebită stimă: Iosif Pop, paroch gr. cat.

Instalarea, noului metropolit al 
Bucovinei Dr. Vladimir de Repta se va 
face mâne, Duminecă, în Cernăuți. S’au 
făcut mari pregătiri, pentru-ca festivității 
să i-se dea cea mai mare strălucire. Noul 
metropolit a fost (jilele trecute în Viena, 
unde a depus jurământul în manile Ma
iestății Sale. De la Viena, a plecat spre 
Bucovina, unde a sosit pe la mijlocul 
săptămânei. Pretutindeni, pe unde a trecut 

i-s’a făcut strălucită primire. Primirea ce 
i s’a făcut în Cernăuți, a fost splendidă. 
O mare mulțime de lume se afla la gară: 
representații clerului, oficiile publice, mi
reni și inteligență de tbte confesiunile. 
L’a bineventat președintele țării br. Bour- 
guignon în numele guvernului și oficiilor 
de stat, apoi prof. Eus. Popovici în nu
mele consistorului și a întregului cler din 
archidiecesă, și alți mulți conducători ai 
deputațiunilor. — După darea răspunsu
rilor, metropolitul eși din gară și se formă 
un imposant cortegiu, care conduse pe 
metropolit la biserica catedrală. Aici se 
făcu serviciu divin și se ținu o cuvântare 
festivă și în urmă o cuvântare rostită de 
însuși metropolitul. Ou acesta s’a sfîrșit 
solemnitatea. Instalarea, cum am dis, se 
va face mâne în 23 Noemvrie n.

Asociațiunea pentru sprijinirea 
învețăceilor și sodalilor români mese
riași din loc va celebra în memoria feri
citului donator Mihail Stroescu un paras
tas în biserica română din cetatea Brașo
vului Duminecă în 10 (23) Noemvrie a. c. 
la 10 bre a m„ br la 2 ore p. m. va împărți 
ucenicilor lipsiți haine în localul Asocia- 
țiunei, strada Orfanilor Nr. 4, la cari acte 
comitetul Asociațiunei își ia voie a invita 
onoratul public să participe.

Rutenii din Careii-marl, în număr 
de 1100 de suflete, dintre cari însă numai 
7 inși sunt trecuțî ca Ruteni în recensă
mântul din anul 1900, fac mare gălăgie 
în timpul din urmă. Ei au alarmat guver
nul prin petiții desperate, și opinia publică 
prin o broșură scosă acuma de sub tipar 
cerând să fie scoși de sub jurisdicțiunea 
episcopiei din Oradea, de unde trimițân- 
du-li-se preoți români, sunt amenințați cu 
„românisarea". Foile maghiare au sărit în 
apărarea lor, cerând și ele de la guvern 
să fie trecuțî acei Ruteni la diecesa Mun- 
caciului, unde li-se păstreză mai bine ființa 
lor maghiară. Diaristul maghiar Bartha sus
ține într’un articol publicat în „Magyar- 
orszag“, că aceia nu sunt Ruteni maghia- 
risați, ci sunt veritabili maghiari, cari din 
păgâni/ ce erau, au fost convertiți la tim
pul său de cătră ^călugări din Bizanț. — 
Oât de ciudate sunt rodele șovinismului! 
Noi ne plângem cu drept cuvânt, că în 
părțile acelea ne desnaționalisăm, er șovi- 
niștii se sperie de pericolul, cu ‘care am 
amenința noi, de a „românisa“ pe Maghiari!..

Cărțile streine în șeolele particu
lare (lin România. Ministerul român al 
cultelor a «dresat direcțiunilor șcblelor 
particulare din România următorea notă: 
„Cu tbte că vi-s'a atras adese ori aten
țiunea că, potrivit art. 56 din regulamentul 
șcblelor private, să nu se mai întrebuin
țeze din cărțile străine de cât cele auto- 
risate de minister, totuși abusul nu s’a 
curmat cu desăvîrșire, așa încât nu o 
singură dată s’a constatat călcarea men
ționatului articol din regulament. Sub
scrisul, vă pune din nou în vedere dispo- 
sițiunea art. 56, învitându-vă a vă con

forma, sub pedepsa (dărei de judecată și 
a închiderei școlelor. Tot odată vi-se rea- 
mintesce și decisiunea’Jțdin 28 Maiil 1898, 
prin care se dispune, că: „este obligator 
pentru ori-ce șcdlă privată, care are ca 
școlari fii de cetățeni români, ca pentru 
aceștia să întrebuințeze cărți de lectură 
română".

Decorat. Din Viena primim scirea, 
că d-1 preot militar Aurel Florian a fost 
decorat din partea Majestății Sale cu cru
cea cu corona de aur pentru merite.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: de la „Fortuna" 
institut de credit în Rodna-vechiă 20 cor., 
de la d-1 Dr. ' Silviu cavaler de Pușcariu 
consul în Tiflis, 20 cor., și */2 din venitul 
curat al producțiunii teatrale aranjate de 
tinerii români din Scheiu în 3 Nov. v. a. 
c. în Brașov cor. 83.14. Primescă marini- 
moșii binefăcători cele mai cordiale mul- 
țămite. — Direcțiunea școlelor medii gr. or. 
române.

Petrecerea cu dans aranjată de co
mitetul reuniunei femeilor române din 
Brașov, Mercurea trecută, în sala de con
certe, în favorul jnternatului-orfelinat, nu 
și-a putut atinge de astă-dată scopul, din 
causa prea slabei cercetări. Acâsta e nu 
numai regretabil, dâr chiar surprinzător. 
Nu voim a cerceta, cari pot fi căușele, că 
au absentat așa de mulți din societatea 
nostră. Pbte că nu vom greși, dbcă vom 
admite, că pentru o serată dansantă a fost 
ales acum un timp nu tocmai potrivit, 
căci este încă departe carnevalul. In 
genere petrecerile cu dans au perdut 
mult din puterea de atracțiune, ce o aveau 
odinibră. Adevărat, că aranjamentul a în
grijit și pentru bre-care variațiune prin 
instalarea în colțurile sălei de patru chioș
curi și o postă, ce formau bazarul, unde 
tinere și amabile domnișdre vindeau flori 
și serveau cu șampanie, vin, cafea ndgră; 
țigări, dădeau de noroc și desfăceau cărți 
ilustrate poștale. Păcat numai, că gen
tilele vândetdre aveau fdrte puțini mușterii. 
Firesce, că așa fiind, venitul abia va fi 
putut acoperi cheltuelile.

Hermann Schroff, fostul redactor al 
Ziarului „Kr. Ztg.“, a fost adus eri de la 
T.-Mureșului, unde se află în prevenție la 
Brașov, unde s’a judecat procesul de ca
lomnie, ce i-l’a intentat Jacob L. Adler 
pentru articolul „Geșefturile de bancă ale 
unui defraudant", publicat în numărul dela 
6 Decemvrie 1901' — Hermann Schroff a 
fost achitat. Adler a anunțat apel.

„Stdua Română.“ Joi, săptămâna 
trecută, acdstă societate a avut adunarea 
generală a acționarilor săi, care a primit 
socotelile consiliului de administrație și 
l’a descărcat de gestiunea sa pe anul tre
cut. S’a constatat un beneficiu de 1,778,837 
lei 46 bani. Ou acbstă ocasie administra
torii au arătat acționarilor desvoltarea, ce 
a dat vânZărei petrolului lampant în An
glia și Germania prin închirierea unor 

deposite chiar pe piețele de desfacere 
ceea ce va contribui fdrte mult la progre
sarea exploatărei. Asemenea a mai dat 
explicații asupra contului curent, ce are 
cu Banca Ungară și care aZI se află redus 
la cifra de 9,000,000. După îndeplinirea și 
celorlalte datorințe ale adunărei generale, 
membrii eșiți la sorți, precum și vechii 
censori au fost realeși.

Bucurie familiară în dinastia ita
liană. După cum se scrie din Roma, re
gina Elena a Italiei a dat nascere unei 
fete. Acesta este a doua nascere a regi
nei. La prima nascere a avut de aseme
nea o fată, pe care au botezat’o pe nu
mele Iolanda. Poporul italian, care ține 
fdrte mult la casa regală, se legăna în 
speranța, că de astă-dată regina va da 
nascere unui băiat. Speranța acbsta însă 
nu s’a împlinit. Regele Victor Emanuel 
s’a dus în personă la ministrul-președinte 
Zanardelli, să-i comunice vestea îmbucu- 
ratore și orașul Roma s’a împodobit numai 
decât cu mii de steaguri.

Teatru de diletanți în Brașov. In 
săra de 3 (16) Noemvrie tinerimea română 
din Brașov (Scheiu) a dat în sala de con
certe (Reduta) de aici o representație tea
trală. S’a dat drama poporală a lui Rau- 
pach „Der Miiller und sein Kind" tradusă 
și localisată pe românesce sub titlul „Sâm
bătă morților* .de d-1 T. Păcățianu.— Deși 
subiectul a fost jalnic, totuși publicul nos
tru a urmărit jocul diletanților cu rîsete. 
Causa acestei apariții am esplicat’o în foi
letonul de Luni, unde am arătat nepotri
virea superstițiunilor germane cu modul 
de cugetare a poporului nostru. Pe lângă 
cele spuse acolo, am mai pute adăuga, 
că publicul nostru n’a fost deprins pănă 
acuma vedb de la diletanți drame, ci numai 
comedii și farse, cari satisfăceau gustul 
de a rîde și face haz, căci dor pentru acea 
mergeau la teatru, să rîdă, nu se plângă. 
Rolurile le-au interpretat: d-șbra E. Reș- 
noveanu, d-na P. Bobancu, d-na M. Mer- 
cheșianu, d-șbra R. Tampa și domnii: G. 
Mercheșianu, E. Bobancu, D. Badea, Alexe 
Benigal, N. Ardeleanu, N. Scurtu și G. 
Ardeleanu, cari și-au dat multă silință de 
a satisface sarcinei nu tocmai ușbre, ce au 
luat’o asupra lor. — După representație a 
urmat dans, la care au participat fdrte 
mulți pănă în zori de di.

La curtea cu jurați din Clușiu s’a 
judecat trei Z^e de-arendul procesul lui 
Lengyel Adam, Lengyel Gustav și Berki 
Miklbs, acusați de ucidere și jaf. Acești 
trei indiviZl au pătruns adecă nbptea în 
casa lui Niculae Pop din Silvașul de Câm
pie, și l’au omorît și jefuit. Apărătorii acu- 
saților au fost advocații Aurel Varadi, 
Ios. Vegh și Casiu Maniu. Lengyel Adam 
a fost condamnat la 15 ani, Lengyel Gusz- 
tâv la 12 ani și Berki Miklos la 3 ani 
temniță.

Furtuna pe Marea Negri. Furtuna 
ce a bântuit Zilele trecute pe Marea Nbgră

umbra lor își amestecau mirosurile pătrun
jelul și maghiranul. Fie-care copac și fie
care fibre avea câte un nume, nume de 
om, care trăia prin felurite țări din lume. 
Mai mulți copaci mari erau sădiți în hâr- 
daie așa de mici pentru ei, de gândeai 
că or se crape. Mai încolo o floricică fără 
nici o însemnătate crescea în pământ 
gras, pe un pat ruble de mușchiu, mân
gâiată și alintată. Dâr muma căuta printre 
plantele cele mai smerite; simți bătându-i 
în mâni inimile bmenilor și printre mii de 
inimi o cunoscu pe a copilului ei.

— El e 1 Zipe ea îmbrățișând o plantă 
mică albastră, care căZuse lungită pe pă
mânt.

— Nu te atinge de fibre, îi Zise bă
trâna. Der stai aici și când o veni bă
trânul, nu-1 lăsa să scbtă planta, amenin- 
ță-1, că de o scote-o, le scoți și tu pe tote 
celelalte. Atunci o să-i fie frică, căci răs
punde de ele înaintea lui DumneZeu fără 
de voia căruia nu pot fi smulse, fie cât 
de slăbănoge.

De-odată să răspândi împrejur o su

flare rece, care însciințâ pe femeie, că ve
nise bătrânul.

— Cum ai venit pănă aci? De unde 
ai aflat drumul? Cum ai putut alerga mai 
iute de cât mine?

— Sunt mamă!
Și acoperi repede cu amândouă ma

nile floricica amenințată, luând sema să 
nu i-se strice vre-o fbie., Atunci vrăjmașul 
ei îi sufla peste mâni și bietele mâni cari 
simțiră suflarea aceea mai rece de cât 
vântul ernei, se dădură în laturi.

— VeZi că nu poți lupta cu mine? 
Zise bătrânul.

— Der DumneZeu o să afle ce ai 
făcut.

— Eu fac numai ce doresce el; sunt 
grădinarul lui. Eu ridic florile și copacii 
spre a-i răsădi în grădina cea mare a 
raiului. Ce s’or fi făcând acolo?... Ce se 
întâmplă acolo?... eu unul nu sciu.

— Dă-mi copilul înapoi! Z*se muma 
plângând.

Pe urmă apucă cu fie-care mână 
câte o fibre frumbsă și strigă:

— Iți smulg tbte florile, de nu mi-1 
dai, căci sunt desnădăjduită.

— Nu te atinge de flori!.. Dici că 
ești nenorocită și vrei să faci pe altă 
mumă nenorocită ca și tine?

— Alta mumă! șopti biata femeie...
Și lăsă florile.
— Iacă-ți ochii, urmă bătrânul, i-am 

luat din lac unde străluceau ca două 
stele. Nu sciam că erau ai tăi. I-ai înapoi 
și uite-te în adâncimea puțului ăsta de 
ici; ai să veZ> ivindu-se unul după altul 
tot viitorul a două vieți omenesci. Pe 
urmă îți voi spune, care sunt florile lor 
și vei afla ce ai vrut să turburi și să ni
micesc!.

Nenorocita făcu ce îi Z*se bătrânul: 
întâi dădu cu ochii numai de bucurie și 
de fericire, o vibță curată, gloribsă, care 
răspândea asupra lumei o înrîurire bine- 
făcătbre. Pe urmă vedenia se schimbă, 
văZu numai turburări, mâhniri, grbză și 
ticăloșii.

— Aste două sorți sunt din voia lui 
DumneZeu.

— Și cine e flbrea a nenorocită și 
cine e a fericită ? îl întrebă muma.

— Iți pot spune numai că ai vădut 
sbrtea copilului tău și sbrtea uneia din flo
rile pe care vrei să o smulgi. Acum vrăi 
să-ți încerci norocul?

— Eu, strigă muma înspăimântată, 
eu se mă joc cu copilul meu! Dăcă nu 
pot afla mai mult, apoi mai bine se scape 
de dureri; ține-1 aci, ia’l în împărăția lui 
Dumnedeu. Uită-mi lacrimile, uită-mi ru
găciunile și tot ce am dis, și tot ce am 
făcut!

— Te-ai hotărît? Vrei să te desparți 
de copil, numai să fie fericit?

Muma își frânse manile și căZând în 
genunchi strigă:

— Dbrnne, nu mă asculta, când mă 
rog împotriva voinței tale, care scie bine 
ce face; nu mă asculta, nu mă asculta!

Și își plecă capul pe sîn, sdrobită.
Mbrtea luase copilul cu ea spre ți

nutul necunoscut.
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n’a avut din fericire urmările despre cari 
se vorbia. „Bosnia", a sosit la Constantino- 
pol, după doue-deci de 6re de luptă cu 
uraganul. Tot astfel a suferit întârdiere și 
Regele Carol, care a fost cu o întârdiere 
de 6 ore la Constanța.

Averea bancherului Daniel. Dilele 
acestea s’a terminat la Iași inventariul 
succesiunei bancherului evreu atât de cu
noscut, I. Daniel, mort de o lună de dile. 
Frumdsa moștenire pe care o lasă ferici- 
ților săi moștenitori se ridică la 13.564.000 
franci, din care 3.680.000 în numerar, 
4.000.000 în efecte publice și 5.860.000 fr. 
în creanțe.

Un gendarm împușcat. Gendarmul, 
care însoția posta, între Gavoșdia și Nă
drag, a fost împușcat de cătră un individ 
necunoscut. In poștă erau 24.000 cordne. 
Ucigașul a scăpat. Vizitiul a fost arestat.

Maltratare de recruți. Se scie din 
Milano : Dilele acestea s’a întâmplat un 
cas ciudat de maltratare a recruților: Lo
cotenentul Antonis Rocca de la regimen
tul 84 de infanterie, a ordonat câtorva re
cruți, cari nu erau atenți, să iesă din linie 
și se mârgă în pas alergător după densul 
care se urcase pe o bicicleta. Bieții re
cruți s’au supus și au început se fugă după 
locotenent. Locotenentul brutal a conti
nuat cu acestă manevră pănă ce toți sol- 
dații au căijat fără simțiri și a trebuit să-i 
transporteze la spital.

Audițiune musicală. Societatea fil
armonică „Lira" din Giurgiu, va da în săra 
de 9 Noemvrie a. c. în salonul Imperial o 
Audițiune musicală în scop de a se cum
păra instrumente pentru înființarea unei 
fanfare la gimnasiul „loan Maiorescu“.

A greșit trendl. Rosa Deutsch din 
Reșița întorcendu-se dilele acestea din Oia- 
cova, unde și-a visitat rudele, în stațiunea 
Jebeliu, vrând să se urce în tren, în loc 
se se urce în trenul de Reșița, s’a urcat 
în cel din Timișora. Observându-și greșala, 
a sărit din tren și a ajuns sub rote, cari 
i-au sdrobit amândouă picidrele. Femeia 
fu transportată în spitalul din Ciacova, 
unde peste puțin timp își dădu sufletul.

Un esemplu de bestialitate fără 
păreche a dat dilele acestea un zugrav 
din Copenhaga, care a ucis pe propria sa 
mamă. Biata femeie a suferit multe chi
nuri sufletesc! din pricina fiului ei, care a 
fot condamnat de repețite ori la temniță 
și muncă silnica. El era acum de 20 de 
ani și vrând a se logodi, îi cerea mereu 
bani mamei sale, care era săracă și se 
hrănea ca cusătoreză. Și fiind-că nenoro
cita femeie n’avea de unde să-i dea bani, 
s’a năpustit asupra ei și i-a tăiat gâtul. 
Și se vede, că fapta acesta criminală a 
pregătit’o dinainte, căci deja înainte de 
omor, ucigașul pusese în curtea casei o 
căruță, în care a aruncat cadavrul mamei 
înfășurat în nisce covdre și l’a dus în port 
unde l’a aruncat în apă. Peste câte-va 
dile s’a găsit cadavrul. Zugravul povestia 
vecinilor, că mamă-sa a dispărut, nu părea 
însă de loc mâhnit și trăia mai depaite 
în destrăbălare. El a fost acum arestat și 
a mărturisit crima cu tote detailurile, fără 
nici o rușine seu părere de rău. In Dane
marca de doue-cjeci de ani nu s’a întâm
plat vr’un matricidiu, lumea comenteză 
viu acest cas oribil.

Tragere la țintă. Luni în 24 1. c. 
reserviștii de întregire ai reg. Nr. 2 vor 
eși la tragere la țintă In Poiana și anume 
dela orele 6 dimineța pănă pe la orele 3 
după amiadi, ceea-ce se publică din partea 
poliției cu observația, că în numitul timp 
este sever oprit de a călca pe teritoriul 
Poienei.

Tergul din Arpașul de jos, care 
era să se țină în Octomvrie, se va ține în 
14—16 Decemvrie a. c.

Concert militar. Mâne, Duminecă, 
în 24 c. va ave loc un concert al musicei 
militare în sala cea mare a caselor „Ge- 
rverbevereinu din loc. Intrarea 20 cr. înce
putul la 8 ore sera.

Paza contra botelor de copii este 
numai atunci perfectă, decă ținem la re- 
sistență. Acesta se pote ajunge decă te 
dă copiilor untură de pesce. Spre scopul 
acesta se recomandă untură de pesce a 
lui Zoltan, ce n’are gust seu miros neplă
cut și este forte nutritore. O sticlă 2 cor. 
în tcîte farmaciile.

Prin analise și observații acurate 
făcute de autorități medicale, s’a consta
tat, că apa amară „Francisc losif“, după 
conținutul ei este singurul mijloc salin 
purgativ de efect durabil, și apă plăcută 
de beut. Acestă apă se capătă pretutindeni.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu 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, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu prețuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Procesul pentru „Darul de Păsbi". 
Eri s’a judecat la curtea cu jurați din 
Clușiu procesul d-lui Victor Lazar, inten
tat lui pe motiv, că ar fi agitat contra 
națiunei maghiare în broșura „Darul de 
Paști", care conține biografia lui loan Bu- 
ieanu. Corespondentul nostru ni-a comu
nicat eri pe cale telegrafică sentința, er 
astădî ni-a trimis un raport amănunțit, 
care însă sosindu-ne scurt timp înainte de 
încheiarea diarului, regretăm că în nu
mărul present nu-1 putem să-l dăm în 
întregime, ci facem din el numai urmă
torul estras;

Președintele a fost baronul Szentke- 
reszty, judecător: Bartok și Reinbold. Sub
stitut de procuror: Daniel, apărător: Dr. 
Cassiu Maniu.

Inculpatul recunăsce, că el a scris, a 
dat la tipar și a respândit broșura incri
minată.

— Din ce isvor ați scris?
— Din istoria lui Bariț, din foia 

„ Asociațiunei“ și din memoriile lui V. 
Moldovanu.

Dr. Maniu cere se se cetescă tote 
aceste isvore, pentru-ca să se vadă, că in
culpatul n’a făcut alta, decât a utilisat 
datele. ■

Nu se admite.
Substitutul Daniel ține rechisitoriul, 

în care dice, că deși suntem fiii aceleași 
patrii, totuși mai ales în Ardeal se înmul
țesc din ce în ce aceia, cari agită contra 
a tot ce e maghiar. Cere condamnarea.

Dr. Maniu într’un frumos discurs com
bate pe substitut.

La ărele 11 jurații se retrag în ca
mera de chibzuire, de unde eșind după o 
jumătate de oră, primul jurat Bolonyi 
anunță verdictul, care este afirmativ.

Victor Lazar a fost condamnat la 4 
luni închisore de stat și 600 cor. amendă, 
eventual încă 30 dile închisore.

Apărătorul anunță recurs în cassație. 
Substitutul cere ca Victor Lazar să fie bă
gat de pe acum în închisore, căci ar pute 
să fugă.

Tribunalul respinge propunerea sub
stitutului.

„127 de jidani“.
Cetim în „Apărarea Națională14:
Răposatul mare naționalist și literat 

V. A. Urechiă, în ședința Academiei ro
mâne de Ia 17 Martie 1887, a cetit, analț- 
sându-1 în amănuntele sale, un prețios do
cument aflător în archivele Academiei și 
carele da semă statistică de numărul locu
itorilor orașului Bucurescl, din punctul de 
vedere al meseriilor și brezlelor, în anul 
1820.

In statistica acesta se vede că, pe 
atunci, adică acum abia opt-decl și doi de 
ani în urmă, capitala Munteniei cuprindea 
în sînul ei numai 127 — adică una sută 
doue-deci și șepte de Evrei cu cățel, cu 
purcel... Numărul lor se perdea în cealaltă 
populație a orașului, oa atâtea ace într’un 
car cu fân.

Astădî, Bucurescii sunt înțesați de 
Evrei. Nu-i stradă, care să nu adăpostescă 
în zidurile mai tuturor clădirilor ei suflete 
evreescl. In dilele de sărbători mosaics,

precum se vădii deunăzi în Septemvrie, 
capitala par’că e pustie. încotro te întorci 
diua în amiada mare, nu dai cu ochii de 
cât de prăvălii închise, ca în vreme de 
băjenii.

Și etă că Evreii astfel prăsiți în res- 
timp așa de relativ, scurt, pe de-o parte, 
se plâng că în România sunt prigoniți, 
că sunt nevoițl a-șl lua lumea în cap fu
gind tocmai în America de fome, de cum- 
plire și de urîtul nostru; ăr pe de alta tot 
ei, după logica lor talmudistă, spun că s’ar 
fi aflând în țările dunărene ca băștinași 
încă din dilele lui Domițian, adică înainte 
de Traian, adică mai înainte de aducerea 
semințiilor romane său romanisate aci. De 
uude ar urma, că nu dânșii, ci noi Româ
nii s’ar cuveni să pribegim peste nouă 
mări și țări.

Insă, copil să fii și tot nu poți scăpa 
de întrebarea elementară: decă Evreii sunt 
localnici încă din întâia sută după Christos 
cum se face că în curgere de opt-spre- 
dece vecurl întregi, neamul lor s’a înmul
țit numai atâta, cât să nu potă umple, în 
1820, nici barem o stradă ?... Cum se po- 
trivesce, că în curgere de opt-spre-dece 
veacuri, ei nici măcar limba țării n’au în
vățat, și cum vine că au perdut pe cea 
părintescă a lor și au învățat numai — și 
forte stricat — pe cea nemțescă, în vremi 
pe când nici Nemții nu erau popor în
jghebat?

Că printre coloniștii romani așetjațl 
în Dacia ex toto orbe romano au fost și 
de obîrșil semite din Siria, nu încape în
doială ; însă aceia, mulțl, puțini câți vor fi 
fost, — după unele inscripțiunl cu carac
tere ebraice-siriene, — s’au sorbit de aprore 
două mii de ani în elementele ariene și 
astădî nici în pulberea mormintelor nu 
s’ar mai osebi urme de ale lor. Trebue să 
aibl mentalitate judaică spre a crede, că 
lumea ia în serios astfel de idiote argu
mente. Apoi, cu același drept, ba chiar cu 
mult mai temeinice drepturi, ar pretinde 
Bulgarii, Tătarii, Grecii, Turcii astădî lo
cuind în regat, că ei sunt de fapt cetățeni 
români, de ore ce strămoși de ai lor vor 
fi ocupat pământul nostru în felurite peri- 
6‘de istorice sub felurite împrejurări.

Va să dică pe la 1820, când nimeni 
nu pomenea de persecuțiunl în numele în
chinăciunii cui-va, când Românul, biet, el 
însuși nu avea, în țara lui, unde să-și 
plece capul de urgia Fanarioților și de 
groza Turcilor, Evreii, deși necreștini ca 
aceștia și hrăpitorl ca aceia, prin urmare 
de același soiîi moral ca ei, de abia una 
sută și doue-deci și șepte de inși făceau 
umbră Bucurescilor; âr de atunci încoce 
după-ce noi înși-ne am sporit, după ce ne 
am ridicat prin titanice opintiri la trâpta 
pe care stăm în Europa, și după ce, cum 
ar veni vorba ovreescă, ne mai având altă 
trebă, ne am apucat de schingiuit Evrei, 
aceștia, ca din pământ, din iârbă verde, 
a răsărit ca pirul, ajungând în Capitală, 
pănă peste cincl-decl de mii, âr în alte 
părți ale României, peste tot, pănă la 
cinci sute de mii de „jivinl mari și miclu 
— precum dice David într’un Psalm.

Iucă odată; ore logică se chiemă așa 
judecată pe dos?

Domnul Ion Lahovary, într’un studiu 
forte obiectiv, de curând publicat, arăta 
asemenea cu date statistice, că numai de 
pe la 183,0 încoce,, evreimea favorisată de 
o păcătosă administrație și a'rasă de câș
tiguri ușore, s’a pornit potop peste hota
rele nostre încoce curgând de prin Galiția, 
Polonia și Rusia. Și se înțelege că în așa 
scurt interval, ei n’au avut nici când, nici 
cum să deprindă cu obiceiurile nostre na
ționale, rămânând habotnici, streini și 
haini.

Că au rămas ei astfel nu e de mi
rare — străini sunt ei mereu, pretutindeni 
chiar prin țările pe uude ființeză, istori- 
cesce, de câte un secol seu doi —. Der să 
aibă și pretensiunl de a fi împământeniți 
în glotă, să aibă apoi și obrăznicia de a 
ne pîrî într’una, că-i asuprim cu barbare 
legiuiri și că nu le-am fi respectând nici 
sfințenia cugetului, acesta trece peste tote 
răscocele....

Acâstă nu o tolerăm. In punctul 
acesta, noi fi-vom pururea intoleranți pen
tru verl-cine, der mai ales pentru Evrei, 
cari nu ne tolerâză nici ca băștinași pe 
pământul nostru.

Păun.

Pentru „masa studenților".
— Fine. —

După cetirea acestui apel n’ar mai 
trebui să die nimic, n’așl mai avă chiar ce 
să mai die, dâcă voi toți ați sci, după 
cum se cade și ați cunosee după cum se 
cuvine, că ce este Blașiul, centrul metro- 
poliei nostre gr. cat., reședința capului bi- 
sericei nostre? Durere însă, am băgat de 
sâmă, și aici și ’n alte părți, că noi 
creștinii gr. cat. nu ne prea seim și nu 
prea cunoscem nici unii pe alții, nici bise
rica nostră. De aceea trebue să vă spun 
câte-va cuvinte și despre Blașiti.

Dragii mei! Voi cari trăi ți aici într’un 
oraș mare, de peste 50,000 suflete, voi, 
cari sunteți peste 5000 Români gr. cat. 
aici, și cari totuși așa vă perdețl și vă îm- 
prăsciațl, cât de abia la biserică vă mai 
vedeți din când în când; voi, cari scițl și 
vedeți ce este puterea unui oraș, închipui- 
ți-vă, ce ar însemn* pentru noi, decă am 
ave și noi un oraș mare, românesc, cu 
tote școlile și așetjămintele, câte le vedem 
în orașul acesta, și cari tote să slujescă bi- 
sericei nostre. Durere, în totă țâra noi nu 
avem nici un astfel de oraș, care să-l pu
tem numi al nostru, întreg seu măcar în 
partea cea mai mare. Avem însă un orășel 

} în care noi Românii gr. cat. din Clușifi 
dor nici n’am pute încăpe, der tot cât e, 
acest orășel e al nostru și al bisericei nos- 
tre. De la începutul esistenței sale și t ănă 
astădî el a fost al nostru și așa trebue să 
fie și în viitor. Acest orășel mic, dâr fru
mos și scump inimii nostre, ește Blașiul.

Pănă pe la anul 1738 pe locul de la 
întâlnirea Târnavelor, unde se întinde pe 
o frumosă colină Blașiul, nu era de cât o 
curte domnescă, în jur cu șuri și grașdurl 
și alte edificii economice, pe lângă cari se 
întindeau lunci și ogore, muncite și lucrate 
de iobagii, ce se sălășluiau în colibele 
unui sat sărăcuț, apropiat de acest castel 
domnesc. Episcopul nostru de atunci lno- 
cențiu Micul, care a fost unul dintre cei 
mai mari vlădici ai noștri, și care pentru 
dragostea sa cătră biserică și neam a tre
buit să moră în exil, departe de ai săi, în 
Roma cea veclnică, pecetluind astfel și 
ou suferințele sale legătura unirei nos- 
tre cu Roma — acest mare archiereu 
cțic, a câștigat de la împărăție moșia dela 
Blașiil pentru biserica nostră, și în castelul 
domnesc de mai nainte șl-a făcut locuința 
sa și locuința tuturor urmașilor săi pănă 
adl. Acest archiereu al nostru, Inocențiu 
a fost întemeietorul Blașiului ca oraș, el a 
croit piața, el a însemnat stradele, el a 
împlântat parul — cum se dice — și după 
planurile lui s’a zidit și s’a făcut cel din- 
tâiil orășel românesc. Cei ce l’au făcut, 
au fost tot archierei de ai bisericei nostre, 
cari cu toții s’au nisuit din răsputeri, ca 
să înzestreze orășelul cu câte ceva și să-l 
întărâscă. Petru Pavel Aron, urmașul epis
copului Inocențiu, a câșt'gat de la împără
ție un ajutor și de la cler a adunat o sumă 
de bani, cu cari s’a zidit vestita mănăstire 
In ea s’au deschis cele dintâiQ școle ro- 
mânescl din acestă țeră, înainte cu 148 
ani. Prin școlele acestea s’a dat avent 
Blașiului; școlele au devenit inima tinăru- 
lui orășel, care apoi s’a și desvoltat, așa 
că astăcjl are tot felul de așeflăminte și 
școli, de la cele mai mici pănă la cele mai 
mari. Aprope toți bărbații noștri fruntași, 
preoți și mireni, au câștigat învățătura lor 
în Blașiîi. La Blașiil, cuibul de sciințe fși 
învățătură românescă, fiii poporului nostru 
au alergat din tote părțile. De prin orașe 
și de pe la sate, mai ales de la sate, fiii 
țăranilor noștri, pe cari Dumnedeu i-a dă
ruit cu talanțl și cari simt în suflet setea 
nepotolită după adevăr și învățătură, ei 
toți alârgă întf’acolo, unii chiar fără soirea 
părinților lor, ori fiind orfani de părinți.... 
Și mulțl se fericesc. Sunt primiți pe la 
câte un profesor, pe la câte un canonic,



împodobi j.ciiiu v* «.
nuna unor astfel de fapte bune-, faceți ca 
prin ajutore pentru student! să vă asigu
rați amintirea lor în inimile tinere și să-i 
împărtășiți de rugăciunile acelor suflete 
nevinovate, cari tot-deuna se vor ruga pă
rintelui ceresc pentru binefăcătorii lor de 
pe pământ.

Să ne întorcem, iubiți ascultători, 
ărășl la icona din s. Evangelie. Ea sâmănă 
forte mult cu stările nostre. Gândiți-vă 
însă, că la noi nu un tînăr este petrecut 
la gropă, nu un tînăr zace mort deplâns 
de tot norodul; ci o tinerime întregă. O 
întregă câtă de tineri lipsiți este amorțită 
de miseriile și năcasurile vieții lor neno
rocite, o tinerime întregă este petrecută 
pe încetul în trist și grozav cortegiă. spre 
cimiter, deplânsă și ea de o mamă văduvă 
— care n’are alt ajutor de cât pe Dum- 
necjeu și puterile sale — de însăși mama 
națiune, și o maică biserică, care așa de 
multe nădejdi a legat de fii săi cei buni 
și luminați.

Dragii mei! Noi trebue să facem ca 
și Mântuitorul. Că de nu vom umbla în 
calea lui și nu. vom urma pildelor lui, la 
mântuire nu vom ajunge. Și noi trebue să 
ieșim în calea cetelor de năcasurl, cari vor 
să înmormânteze — de vii — tinerimea 
nostră, nădejdea nostră și viitorul nostru.

Și noi trebue să oprim în loc norodul 
ce petrece sicriul în care se cuprinde ce 
avem noi mai scump, și să cjicem ca și 
mântuitorul: „Tinerime, ție-ți grăesc, scolă“ 
Scolă, la vieță, la muncă, la luptă pentru 
adevăr și lumină, pentru Dumnedeu și bi
serica sa!

Și noi, iubiților, trebue să întindem 
mâna — o mână de ajutor — tinerimei 
ndstre, ca să o reînviem, să-o întărim, să 
o însuflețim, și să o redăm maicei sale, 
mamei văduvite, națiunei și bisericei nos- 
tre !

Decă vom face așa, decă vom ajuta 
cu toții pe tinerii noștri aleși, dâr sărmani, 
ca să reînvie vieții și învățăturei, și să

-.oemvrie 1902.
. «..eiițiunea clubului român din Bistrița, 

respective în atențiunea membrilor români din 
congregațiunea comitatului Bistriță-Năseud).

Onorată Redacțiune! Vădând noi Ro
mânii din Lechința-săsescă, că consătenii 
noștri Sași cam de 2—3 ani încoce au dă
ruit din pădurile comunale bisericei ev. 
luth. 71 jugăre de pădure de pe care nu
mai lemnele s’au vândut cu 28.000 cor.; au 
dăruit pentru clădirea gimnastului ev. lu
teran din Bistriță 2000 corone; cautoratu- 
lui ev. lut. 4 jugăre de pământ din pă
mântul comunal și tot din averea comu
nală au făcut fel de fel de fonduri biseri- 
cescl-școlastice numai pentru confesiunea 
lor, — er pentru modesta și sărăcuța nos- 
tră biserică, care nu are nici un isvor de 
venit, nu voesc să ne dea nici barăml o 
para chioră; vădându-le, die, tote acestea 
în decursul' tomnei acesteia prin Dr. 
Tripon advocat în Bistrița, ne-a pus pă- j 
cățele de am petiționat la representanța 
comunală din Lechința spre a ne învred
nici de vre-o câte-va jugăre de pământ 
din pământul comunal ca porț une cano
nică pentru săraca nostră biserică și pen
tru un inie ajutor de bani spre a-ne pute 
înființa școlă confesională de care avem 
forte mare trebuință.

Durere însă, compatrioții noștri Sași 
nu numai, că nu ne au împlinit justa și 
legitima nostră rugare, fără întru atâta 
s’au revoltat contra nostră, â Românilor, 
încât comitetul comunal a hotărît, după- 
cum se spune, ca toți Românii cari nu 
sunt născuți din Lechința, să fie încă în 
tomna acâsta dațl afară din Lechința (Se 
pote?), cei remașl să fie persecutați pe cote 
căile și cu tote mijiocele. La început cre- 
deom, că numai ne vor înfrica, ca să re 
nunțăm la justele nostre pretensiunl, — 
durere însă: că hotărîrea comitetului co
munal a devenit faptă, ceea-ce se pote 
vede și din următorele regretabile întâm
plări, cari le recomandăm spre atențiunea 
d-lui inspector de matricule în Betlean, 
adecă d-1 Floth.

Ioan Părasca născut în comuna Lum- 
părt, der de 20 ani locuitor în Lechința, 
ca măsar, voind a-se căsători, sub pretext 
de nimica a fost respins de matriculantul 
din Lechința și a fost silit a-se presenta 
în comuna Szent-Mihalytelke la matriculant.

Ioan Moldovan născut în comuna 
wVereshâza“ der adoptat de-o mătușe a lui

vă 
e a pu-

ji am întreprins 
jlciQ. Prea Venera- 

nerla a aprobat con- 
cumentelor și atestate- 

, prin cari am dovedit, că 
_u multe biserici și alte lucrări, 

spre mulțămirea Prea Veneratului Consis- 
tor din Blașiti.

Insă senatul bisericesc ne-a zădărni
cit voința nostră, fiind-că a contractat cu 
d-1 Andreii! Mazanec, inginer cu locuința 
în Nftsăud, angajându-1 ca conducător de 
clădire și supunându-ne pe noi „necondi
ționat ordinelor sale“ (vedl contractul de 
edificare).

Și după ce nu noi, ci senatul cu d-1 
Mazanec, n’au respectat de loc contractul 
și condițiunile de licitare, desastrul ce a 
urmat, nu noi l’am provocat.

Deja în anul prim s’au ivit multe di- 
vergințe între noi și d-1 inginer, care după 
placul d-sale făcea cu noi ce voia, ajutat 
fiind de ginerile d-sale notarul, din Telciâ, 
care e și membru în senat.

Vădându-le tote aceste, noi am făcut 
de nenumărate ori atent senatul bisericesc 
că lucrarea nu merge în ordine, că nu se 
respectâză legătura între întreprinzători și 
senat, și am cerut intervențiunea oficiului 
de edile din Bistrița. Tote aceste au fost 
însă înzadar, ce se vede și de acolo, că și 
după desastru „mai mulți telcenP, numesc 
bunăvoința nostră îndărătnicie.

In anul acesta, după ce s’a vădut, că 
planul bisericesc esecutat de d-1 inginer 
Mazanec, e greșit, au eșit la ivelă rodele 
neascultării domnului inginer și a senatului 
la observările nostre; s’a chemat architec- 
tul din Pesta, care bune sfaturi ne-a dat. 
Insă d-1 inginer n’a voit să-l asculte nici 
p>e acesta, ordonând și construind planuri 
nouă, cari noi a trebuit se le esecutăm.

Este cel mai mare neadevăr afirma
rea „mai multor telcenP, că am folosit 
material rău și necorăspundător, pentru-că 
însuși d-1 Mazanec și comitetul de clădire 
a recunoscut în protocolele de clădiie, că 
„tot materialul este forte bunu, atât acela 
ce am folosit în anul trecut, cât și în anul 
acesta.

Ce privesce esecut.area clădirei din 
partea nostră, am avut mereu să ne lup
tăm cu o mulțime de dușmănii; amintim 
spre orientarea on. public, că primăria co
munală a anunțat chiar lucruri neadevărate 
preturei din Năsăud, numai să ne potă 
face neplăceri, der nu i-a succes, pentru că 
eu am destulă cualificatiune a esecuta lu
crul acela, numai durere, am fost cu ma
nile legate.

Acestea am crecjut de cuviință a le 
da publicității spre liniștirea acelora, cari

procura 
.utorului, său 

sSfalva).
mă carte, distinsul 

a Bu cures cl N. lor ga, 
Octomvrie al „Convor- 

scrie următorele:
u, de față a părintelui canonic 

vrednică de bunele, solidele lu- 
.a erudiție istorică, ce au precedat-o. 

uorii — pe cari-i doresc cât de mulți, 
-aa-ce e ore-cum și o datorie — vor găsi 

și aici o cunoscință desăvîrșită a subiec
tului, câștigată prin urmărirea răbdătore a 
informației tipărite, ca și a celei ascunse 
încă în manuscriptele și hârtiile bibliote- 
celor și archivelor; o împărțire metodică 
a materiei; o espunere liniștită și ușoră 
și o limbă românescă bună.... Nu e un sin
gur punct din viâța nâmului nostru de 
peste munți în cursul acestor patru-spre- 
dece ani, care să nu fie atins, lămurit și 
respicat. Lupte între sate. . . averi episco
pale, alcătuire de domenii, stări sociale, 
tipografii, școli, încercări literare, mănăs
tiri, ce se înalță, se repară seu se dărîmă, 
ostași ce se adună printre flăcăii români 
pentru răsboiele nenorocite ale _Maiceiu 
Impărătese, — e de tote, și în cea mai de
săvîrșită ordine. Părintele Bunea anunță 
pe la anul o carte despre grănicerii de 
dincolo. .. Să ajungă în sănătate să aducă 
și acest nou prinos literaturii nostre isto
rice, er noi să avem obrazul de a-i ușura 
măcar jertfa bănâscă, cumpărând ast-fel de 
cărți seriose, cari formâză și o lectură in
teresantă pentru cine n’ar* gustul stricat"...

Dări de semă, și mulțumită, publică,.
Cu ocasiunea representațiunei teatrale 

ținută în 3/16 Noemvrie a. c. în Brașov, 
în favorul mesei studenților și al bisericei 
sf. Treimi de pe Tocile, au binevoit a con
tribui următorii P. T. d-nl:

Dr. Lemeny adv. 6 cor, F. Albina 5 
cor. Câte 4 cor.: Dr. Lemeny medic, d-na 
M. Steriu, Dr. Ioan Popp medic militar, 
d 1 Dragomir Pulpaș; N. N. 3 cor. 80 b.; 
Câte 3 cor.: Dr. A. Mureșianu, Dr. loan 
Moșoifi adv., Dr. E. Mețianu fiscal, loan 
Lengeru adv.; Dr. Stinghe 2 cor. 60 b.; 
Câte 2 cor.: Virgil Onițiă, Dr. Iosif Blaga, 
G-. Chelariă, I. Dima, N. Sulică, Ioan Pe
trie protp., N. N., Bart. Baiulescu, Simion 
Damian adv., luliu Popp, d-na Eufemia 
Kertsch, D. Platoș, P. Eliu, D. Făgărășan, 
d-na M. Stănescu, N. Șuștai, Emanuil Bo- 
bai.cu, Ilie Ardelean, Triuan Chicombau, 
Vasile Muntean, Victor Klein, Teutsch & 
Sohn, Ambrosios Ioaehim, Iakob. Logote- 
tio; M. Navrea prof. 1 cor. 80 b.; loan 
Peteu 1 cor. 60 bani, Stefan Chicomban 1 
cor. o0 bani, d-na Paraschiva Bărbier 1 
cor. 40 bani, d-1 George PopovicI 1 cor. 
20 bani.

Câte 1 cor: Ioan Petroviciu, N. N., 
Simeon Teodor, Wolf Matyâs, W. Stadtmit, 
Alexandru Tiviritis, N. N., N. N., N. N.. N. 
Grădinar, I. G. Eremie, N. Căpățină, d-na 
Reveca Morariu, I. Căpățină, Dumitru D. 
Mareea, R. Dogar, d-na Maria I. Muntean, 
Maznchi, N. Lungu, V. Popovicitt, N. N., 
D. Roncea jun., Efrosina Râșnovean, C. 
Navrea, I. Deju. G. Vlaicu, Elena Refta, 
R. Zernovean, Maria Băncilă, Anastasia 
sora coconei Băncilă, Stefania Stinghe, V, 
Bărbier, Popp Isțfân, N. Căpățină, N. Pe- 
ligrad, N. Furnică, G. Stinghe.



.Dlaga p. 
ni-lea dat d-s.

Brașov, în 'i

Cu ocasiunea „petr-„ 
aranjată de tinerimea română -. 
jur din incidentul sfințirei biserice 
române din Deva la 9 Nov. 1902, s,‘ 
înfrumsețarea internă a bisericei, au înt. 
următorele contribuirl benevole:

De la Ex. Sa metrop. loan Mețianu 
Sibiiu) și Dr. Aurel Vlad (Orăștie) câte 
50 cor.; Dionisiu Ardelean (Deva1 20 cor. 
d-na Ana Adamovicitt (Bobâlna) și Frații 
Hiisch (Deva) câte 10 cor.; Dr. Iustin 
Pop, Ales. Moldovan sen. (Deva), Ioan I. 
Vu cu (Orăștie) câte 8 cor ; Francisc Hos- 
su Longin și George Romanul din Deva 
este 6 cor.; loan Papiu (Sibiiu). loan Lă- 
zăroib (Orăștie) câte 5 cor. ; Domna S. 
Corvin (Oră-tie), Aug Herbay (Vețel), Dr. 
A. Colbasi (Orăștie) și Abel Bera (St. An
dres) câte 4 cor ; Emil de Pap (Orăștie). 
Ignatie Lănliart, loan Olariu (Bflița) și 
Ioan G Siller (St. Andreș) câte 3 cor.; 
George Avram, Baltezar Varajty, George 
Janusy, Iosif Bot^anu, Wilhelm Schust-r 
și Dr. George Wilt toți din Deva, Dr. 
Aurel Csatt (Ilia), Petru Șinca (Batiz) și 
George Popoviciu (Lesnic) câte 2 corone; 
Nicodim Ardelean, George Ghda, Ales. 
Mo'dovan iun., toți din Deva, Dr. loan 
Murgită, Ioan Jantea, Iuliu Florea și Ni- 
colae Branga toți din Orăștie, Petru Pui- 
can (Brad), Avram P. Păcurarii! (Hunedora) 
Cornel Gradina. loan Cutean (Brad), Efti- 
mie Costescu (Boiu', Emanoil Suiiaga (Să- 
cftmaș) și d-na Eugenia Sânzian (Hațeg) 
câte 1 cor.

Cu prețurile de intrare cu tot au in
trat 398 cor., din cari subtrăgendu-se spe
sele de 213 cor. 30 b., a rămas venit cu
rat pentru scopul de sus 184 cor. 70 bani, 
care sumă s’a predat epitropiei bisericei.

Primâscă deci și pe calea acesta 
marinimoșii contribuitori precum și toți 
pa tinitorii acestei petreceri mulțămitele 
nostre, pentru concursul dat la splendida 
reușită a petrecerei.

Deva, la 12 Nov. >902.
Virgil Olariu, Dionisiu Ardelean 

controlor, cassar.*
Societatea de lectură „Andreii! Șa- 

guna“ îșl ține ele cea mai plăcută dato- 
rință, a da espresiune și pe acesta cale 
sentimentului seu de recunoscință, cu care 
dat 't’e se simte Ou. erecjl ai decedatului 
priit, sem. I. Popescu pentru donațiunea 
marinimosă a părții celei mai alese din bi
blioteca fericitului ptofesor dimpreună cu 
un frumos dulap de sticlă.

Un mare gol a umplut acesta pentru 
biblioteca societăiii nbstre, cu atât mai va 

trebi.x.
amesteca 
țâre apoi ae 
aluat se netezesc 
oului. La poleire 1 
trebuința în locul ule. 
se ia cu vata, pentru-ca 
poliitura frumosă și mlădios F... 
obiect) parafină, care se capătă fluid 
în orl-ce farmacie. Prin acesta se 
delatură asudarea, care strică friim- 
seța politurii.

întrebuințarea florilor de sal
câm. Florile de salcâm pot fi între
buințate pentru a face sirop. Pentru 
acăsta se curăță florile de codă, pe 
urmă sunt puse într’un vas de por
celan, seu de pământ smălțuit, în 
fundul căruia s’a așternut un praf 
de zahăr, se umple vasul astfel până 
sus. punând un rând de zahăr și 
unul de flori; peste șese cesurî se 
opăresce cu atâta apă fiertă, cât 
trebue se se topescă zahărul; peste 
24 de cesurî se lâga zahărul și în 
zahărul acesta legat verși conținutul 
vasului, lași se iea câte-va clocote, 
pe urmă lași se se limperjescă, și 
după ce se recesce, îl pui în sticle. 
Siropul acesta are multă asemănare 
cu siropul de fiori de portocal și se 
întrebuințeză In contra bolelor sto
macului și pieptului.

Cimiteriu pentru câni.
In Londra și în Bruxela e.istă cimi- 

lerii pentru câni, de asemenea și în Pa
ris. Acest din urmă e forte modern și 
elegant. întemeietorul acestui cimiteriu a 
fost George Harmois, care cu suma de 
250'000 franci adunată prin subscripție de 
acții â 100 franci, a cumpărat și adaptat 
o insulă (ostrov) în mijlocul Senei, numită 
acum „insula cânilor".

câniloi

,r 9r .
Venăt6rea și domesticii vdb 

papagalilor.
Papagalii simt urmăriți și vânați pre- 

tutindenea, fie din causa câștigului ce se 
trage de pe urma lor, fie pentru a se feri 
plantațiunile de prădăciunile ce fac ei.

Papagalii au însă, afară de om, o 
mulțime de alțî inimici, cari îi prigonesc, 
precum sunt pasările răpitore și diferitele 
mamifere, cari se nutresc cu carne, și cari 
omoră speciile cele mici de papagali; spe
ciile cele mari însă luptă cu succes contra 
tuturor vrășmașilor, afară de om, contra 
căruia nu pot resista.

Plantatorii merg în continuu cu arma 
încărcată și se furișeză printre arbori pănă 
în apropierea papagalilor, unde trag cu 
pușca, omorînd chiar cjece de-odată.

Ceilalți ’papagali sboră, strigă, fac 
cercuri în timp de câte-va minute, revin 
apoi lângă cadavrele tovarășilor lor, îi în
conjură scoțând strigăte plângătore și cad 
și ei victime a prieteniei lor, pănă când plan
tatorul nu-i mai crede destul de număroșl 
pentru a-i mai fi vătămători plantațiunei. 
Brehm spune în „Istoria naturală14 că în 
câte-va ore a împușcat cate-va sute de pa
pagali și a dus coșuri întregi pline cu ca
davrele lor Papagalii, cari sunt numai ră
niți, se apără în mod vioiî! cu ciocurile lor 
ascuțite, și causeză răul destul de profunde.

Brehm ne spune modul cum locuitorii 
din Chili și Australia vînâză papagalii.

Chilienii aștâptă pănă când papagalii 
s’au așetjat pe păment, apoi se precipită 
asupra lor și îi omoră cu ciomegele. Aus-

o îig . e .. .» cu stupanul său.
După cum acesta este mâncăcios său nu, 
și papagalul devine tot astfel, cumpătat 
seu lacom.

Spețiele cele mari de papagali este 
bine a nu le nutri de cât cu cânepă, orez 
fiert, porumb, salată și fructe; dăcă li-se 
dan vin, bere, cafea, etc. atunci ei devin 
nervoși și-și smulg singuri penele, devenind 
cu totul cheli. Spețielor de papagali mici 
este destul să le dăm ca mâncare meitr, 
salată și foi. Migdalele amare și pătrunje
lul sunt, după Buete, otrăvurile cele mai 
puternice pentru papagali.

In tocmai ca și omenii, și papagalii 
au diferite grade de inteligență: chiar in
divizii de aceiași speție nu sunt la fel; do
tați: unui este capabil a învăța iute și 
mult, altul puțin ți încet.

Papagalul, în tocmai ca și cânele, se 
formeză prin educațiune; educațiunea însă 
trebue să fie făcută în mod sistematic. Un 
papagal răsfățat, devine insuportabil, în 
tocmai ca și copilul căruia părinții i-au fă
cut tote plăcerile și i-au iertat tOte greșe- 
lele.

Astădl e dovedit că, contrar ideilor 
de mai înainte, papagalii se pot reproduce 
și în colivii, însă cu condițiune de a li se 
da o colivie spațiosă, un cuib care să le- 
convină, precum și să aibă uu trunchiQ. de 
arbore găurit în colivie.

Papagalii sunt forte atrăgători, mai 
cu semă când se află mai mulți în aceeași 
colivie, trebue însă observat, că nu tote 
speciile de papagali sunt sociabile între 
ele, ci sunt unele specii pe cari nu le pu 

Cu 15 Woemvrie se începe
m. are

VEXARE OCASIONALĂ
de Cracau hi.

— Preturi f'6rie leffiue.• 
între cni-i nta-i ntuBte:

Ponge și liberiy neted și modelat, mă
tase veritabilă, metru .... dela

Taf etas și lomsine cadrilate, mătase veri
tabilă. metru............................... dela

Barsou care se spală metru . . . „
Mostre se trimit t-> provincie cu plăcere

70 cr.
80 cr.

cr.

Szânâsy, Hoffmann & C -ie- 
Magazin de mătăsărie 

Budapest, IV., Bdcsi-utcza 4.
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tem și nici nit trebue a le pune împreuna, 
de târnă să nu sa omore între ele.

Chilienii, Indienii, Americanii șisălba- 
ticii Australiei, mănâncă cu deosebită plă
cere carnea de papagal. Schomburg laudă 
supa făcută din măruntaele acestor pasăr 
ca fiind extrem de deliciâsă.

Sever.

SULTE ȘI DE TOTE.
Drumurile de fier electrice în Italia.

In Italia de Nord s’a inaugurat de 
curâud prima rețea de drum de fer elec
tric, numită rețeua Valentinei. Acâstă re
țea cuprinde o linie principală delaLecco 
la Chiavenna și o linie secundară de la 
Colica la Sondrio, în total distanța acestei 
oăi este de 106 kilometri.

Pe acăstă linie curentul electric este 
de o tensiune forte mare. Instalațiunea 
unde se desvoltă curentul electric, este 
forte curiosă și va oferi un câmp de stu
dii dintre cele mai importante, cu privire 
la cestiunea tracțiunei electrice. Căci tre
bue bine notat, că nu e vorba de un sim
plu tramvaie electric, care percurge dis
tanța de 106 kilometri, dâr de un drum 
de fer întreg.

Trenurile cari circulă actualmente pe 
calea Sondrio-Colico-Chiavenna, sunt în nu
măr de 30 pe cji, cuprinzând espresurl, 
trenuri ordinare, și trenuri de marfă. Ca
lea Lecco-Colico, va fi pusă în circulație 
cât de curând.

*
învierea ininiel.

O descoperire curiosă a fost făcută 
de doctorul Kulebko, din St.-Petersburg. 
Adaptând un aparat special, care permite 
o circulație a sângelui la fel cu acea a 
corpului omenesc, la inimile unor epurl de 
casă, scose din animal de mai multe cea
suri, el a reușit să producă o bătae a 
acestor viscere.

Aceeași experiență s’a făcut cu inimi 
de copil și de bărbat; der pentru acăsta 
din urmă învierea se face mai încet.

Descoperirea d-rului Kulebko nu com
portă multe aplicații practice; der cum el 
a demonstrat, că inimi morte de 129 cea
suri puteau să fie reînviate prin circulația 
sângelui, a conchis că esperiențele respira
ției artificiale încercate asupra asfixiaților, 
înecaților său strangulaților, trebue să fie 
continuate mult mai lungă vreme de cât 
se făcea pănă acum.

In tote cașurile de morte violentă în 
care inima nu a fost vătămată, respirația 
artificială are multe șanse să readucă la 
vieță personele considerate de medici ca 
perdute.

*
O uiicera gigautieă-

Cuptorele atelierelor de marină, din 
Charlestowen (Statele - Unite) au fabricat 
acum de curând, o ancoră pentru vapore 
care este, fără îndoelă cea mai mare piesă 
de acest gen, din câte s’au fabricat.

Ea are o înălțime de 4 metri 60 și o 
lărgime îutre cele două săgeți de 2 m. 90 
Vârfurile cari termina acestă ancoră, adică 
săgețile, au o lărgim-, de 0 m. 80. Intrega 
.sa greutate este de 8000 kilo și a costat 
2000 dolari (10.000 lei.) Lanțul destinat 
acestei ancore este încă ceva escepțional. 
fie-care din inelele sale cântăresce 27 kilo
grame 300.

Anunțuri de căsătorie.
De la 7 până la 13 Noemvrie.

1) Teodor Martin Francisc Kovâcs, r. cat. 
.asistent în farmacie în K. Vâsârhely, cu Ana 
Maria Wăchter, ev. c. a. din Brașov. 2) loan Flo- 
rea gr. or, agrioultor în StupinI cu Ana Lasou gr. 
or. din Ghimbav, 3) Parajdi Denes ref. agricultor 
.cu Fabian Ester ambii domiciliațl în Șomfalăul 
■de sus. 4) Christian Preidt ev. c. a. calfă de dulgher 
demnariu) cu Caterina Istok ev. de conf. a. amîn- 
doi domiciliaț.1 în Codlea 6, Enric Scriba r. cat. 
<calfă de zidar cu Maria Hubbes r cat. din Brașov 
6' Frideric Thois ev. de c. a. măestru legător de 
cărți cu Luisa Birthelmer ev. c. a din Brașov.

De la 14 pănă la 20 Nov. 1902.
1) Vasilie Muscalu gr. or. lucrător cu Ma

ria Gușu născ. Săcăroiu gr. or. din Brașov 2) 
Aicolae Sulică gr. or lucrător cu Elena Șelariu 

;gr. or. din Brașov 3 Cari Iurak rom. cat. birjar 
cu Mihaly Agnes ev. ref. din Brașov. 4) Zapf Jă- 
nos ev. c. a calf* de sidar cu Păi Rozalia r. cat. 
din Brașov 5) Boloni Jânos ev. ref. calfă de zi
dar cu Recski Terezia r. cat din Brașov.

Calendarul septemanei.
NOVEM. (1902) are 30 dile. BRUMAR.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

10 S. ap. Olimpiu
11 M. Mina și Vict.
12 f S. păr. loan
13 S.Ioan Orisost.
14 j- Sf. apost. Filip
15 8. m. GurieSam.
16 S. ap. și ev. Mat.

23 Clemente
24 loan botez.
25 Catarina
26 Conrad
27 Virgil
28 Rufus
29 Saturninus

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 21 Novembrie 1902.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta ’
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 80
n Grâu mijlociu . . . 12 30
51 Grâu mai slab . . . 12 10

Grâu amestecat , . 9 40
Săcară frumosă. . . 8 60

71 Săcară mijlociă. . . 8 40
Orz frumos .... 7 20

n Orz mijlociu. . . . 7 10
ți Ovăs frumos. . . . 5 25
n Ovăs mijlociu . . . 5 20
75 Cucuruz................... 11 —
71 Mălaiu (meiîi) . . . 8 —

Mazăre........................ 16 —
71 Linte ........................ 14 —
7) Fasole........................ 14 —
71 Sămânță de in . . . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 7 —

Cartofi........................ 1 20
Mizări che................... — —

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

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
71

Său de vită topit. 64 —

Cursul la bursa din Viena,
Din 12 Novembre n. 1902

Reuta ung. de aur 4(,/0 .................... 120 40
Renta de corone ung. 4% • • • 97.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/20/0 . 90 35
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 97.65
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 200 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156.25
Impr. ung. cu premii....................101.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.30 
Renta de argint austr..........................120.60
Renta de hârtie austr......................... 100.05
Renta de aur austr............................92 —
LosurI din 1860.................................. 150.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 699.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 663 75
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . ,116.92l/?
London vista.....................................'239.2<>
Paris vista........................  9515
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95.—
Note italiene . . . . . . . . —

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 1.8 94
Argint român. JJ 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. 7) 19.04 n 19.07
Galbeni B 11.20 71 10.30
Ruble R 'sescl 71 2.54 71 —,—
Mărci germane 71 117.25 n —
Lire turcescl 21.40 n 21.5'i
Scris fonc.Albina 5% 101. n 102 -

Cursul losurilor private
din 19 Nov. 1902.

Proprietar: JDr. Aurel Mureșiam..
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

GUIUp. ih1&

Basilica................................ 18 60 19.60
Credir ................................ 432.— 436.—
Clary 40 ti. m........................ 180.— 198.-
Navig pe Dunăre.................. —.— —.—
Insbruck ....................... 88.50 91 —
Krakau ........................... 77.— 80 0
Laibach................................ 75 — 80-
Buda..................................... 190.- 200.—
Pa'fiy..................................... 182. 1>,7.—
Crucea roșie austriacă . . 55 -- f6 —

>, ,, un8.................. 27.— 28.-
,, „ Ral................... 27.25 28.25

Rudoif................................ 70 — 74.—
Salm.................................... 243.— 247.—
Salzburg................................. 77.- 80.—
St. Genois ....................... 230 — 250.-
Stanislau ....................... 78.— 8.1—
Trientine 4,/I’/n c. . 230.- 250.—
WakUein4'."50: î Î 43.-

t.9,—
45.—
71.-

„ de 10 franci . . 33.- 35,—
Banca h. ung. 4v/n .... —.—

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 17 

Nov. n. de 38,223 capete, la 18 Novembrie 
au intrat 510 capete și au eșit 970 capete, 
rămânând la 18 Novembre n. un număr de 
37,763 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 108—110 fii. tînărăgrea dela 
109—111 fii., de mijloc dela 109 — 110 fii. 
— Sârbescă: grea 104—106 fii., de mijloc 
102—104 fii., ușoră 100—102 fii. kilo
gramul. 1:

HEINRICH WÂTZATKA
ascuțitor artistic și cuțitar. 11 

care lucrâză cu motor, 11
Brașov, Strada Vămii în colț. "

Se recomandă cu executarea ori ■ 
cărei lucrări din branșa acesta. Se află 

11 deposit mare de obiecte fine de oțel. "
JSSrlce, cuțite penrru bucătărie, 11 

ii BRICEGE și alte cuțite. Garantezi pen- o 
11 tru fie-care obiect. 11

1- 3.(752)

KEFARAZrUIU
II efeetueză prenijpt ți ieftin. li

BOOOOOOOOO OOO <3>O<3 ■ 

« Camper -ÎM o 

0 arbori: de nuci, frasini, paltini 0 
o 
n° și alte specii de lemne și cu va-

0 gonul i
0 Konigsberg B.
0 HSrașoV, Stradn Uirseher 5. i
QOOOOOOOOOOOOOOOI

In piața Prundului ar. 5 colț / 
este un Bocal de " 

JBoltă, ie închiriat. " 
Tot în aceaș casă, constătătd-

re din 3 boite, 5 odăi, 2 buoătă- " 
rii, grajd, grădină, vis-a-vis de 
biserica S. Nicolae. Posiție forte ■ 
frumosă în fața sorelui.

! Precum și ufî Boc de zadăt. H 
nr top 10765, 10766, în drumul 
Gărei vis-ă-vis de Magazinele 
rAlbinei" în mărime de 3400 
metri H

Ambele aceste imobile sifint ,
de wendare 0

Doritorii se pot adresa la pro h

n prietar în Piața Prundului nr 5 o
5 5.|(7fg(

Epilepsia

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceri broșura în pri
vința acâsta, 8e trimite 
gratis și franco dela 
Schwanen-Apotheke, 

Frankfurt, a. M.

Haveloc și mantale de ploîe Gumi.
Ne. luăm voe a atrage atenția Ou. public din oraș 

dela țâră, că noi afară de haine gata pentru bărbați 
COgîii ținem un 

deposit mare de postavuri 
din terâ si streinătate.

! 1

Luăm comande pentru haine bărbăteSCÎ și de copiii după 
măsură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, <are 
se esecută după cele mai nouă fasbne.

Cu tbtă stima

Depner, Both, Westemean, 
în edificiul ,.Spar Cassa“ Strada Vămii 3—5.697.6—10.

JBIostre de postavuri la cerere franco.

XXXXXXXXXXXXXXXX

(TizT TELEFON J2Î~^
Serviciul cel mai prompt, solid 

și consciențios oferă noul aranjat 
BIROU de INFORMAȚII

MIJLOCIRI de SERVITORI
Rudolf Haas, 

(3-3.) 33. Strada Mihael-Weiss 33.

XXXXXXXXXXXXXXXX

‘âOfî fl plătesc celui ceva 
w ’J 11. ma< căpeta vre-odată 
durere de dânți, ori îî va 
mirosi gura, după ce va folosi 

apa de dinți 
a lui Bartiila, o sticlă 70 bani. 
(Pentru paihetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, 19/L, Sommergasse 1.
Să se ceră pret'-tindenea apriat apa 

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

Se capătă în BRAȘOV la farmaciei 
D4uj Victor Rotii.

Kwizda
liorneuBeu rg.

PRAV NUTRITOR de vite.
Mijloc dietetic, patrii cai, vite Garante ;i oi.

De 50 ani se în- 
trebuințâză în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
reieși spre in- 

bunătățirea lap
telui și înmulți
rea laptelui 

ele -vacă.
Prejul unei cutii c. 1.40 b. ’/, cutie —,70 bani.

— Veritabil numai cu marca de sus —
Se capătă In tite farmaciile ți drog, din Austr .-Ung 

----5ES Deposit principal la 
moz jor. kwixda 

k u k oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 
Kreis-Apotlieker K0RNEUBURG bei Wien.

DEP DSIT 
de urtleele 

igienice.

DEPOSIT

ie mărfuri ie omi
din Paris.

J. HEIF VUIA
I., Brnnd^tiitte 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

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

CD

C2-
CD

O
CZ2

<1

CD
CD
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Nr. 15209. Dela vicecomitele comitatului Brassâ.

Publicatiune.
5

Locurile devenite vacante în comisiunea municipală a comitatului 
Brassb sunt a se întregi conform articolului de.lege XXI din an. 1886.

Comisiunea municipală pe basa hotărîrei sale adusă în congrega- 
țiunea ținută la 29 Octomvrie a. c., a defipt spre scopul alegerii sus- 
numite 4!ua de

MĂRTURISIREA unui MOȘNEAG!
5

0 istorie adevărată luată din vîdță. Narată de Stefan Szabd jun. în Pakozd.
(It.epr©â.na.cți-uiziea, opxitSu).

29 Noemvrie a. c.
în care cji se va începe actul alegerii le 9 bre a m. și se va fini la 4 
bre p. m.

Tot-odată fac cunoscut organele încredințate cu conducerea alegerii, 
numerul membrilor, ce sunt a se alege precum urmeză: 
electoral: cetatea Brasso al III-Lea subcerc.

Suburbiu'l Brașovului Seheiu.
electoral: Iosif Pușcariu, vice-președinte electoral: loan 
de alegere: sala de gimnastică de lângă băile de abui; 

Eforiei școlelor romane gr. or.
A se alege 2 membrii și anume: un membru în locul Dr. G. Baiu- 

-mu, care a declarat, că doresce s<5 șî esercese dreptul de membru nuj 
, ci ca virilist;, locul devenit vacant prin mbrtea luii 

udovic Roman.
I. cerc electoral: cetatea Brassd al lV-lea snbcerc.

Suburbiul Brașovului Brașovul vechio.
Locul de alegere: asylul de copii din Szt. Mârtonhegy.
Președintele elect’ral: loan Herter, vice-președintele electoral Iuliu 

Bittermann a se întregi locurile memarilor Carol Harth și Frideric, 
Scherg jun , cari doresc de aicT încolo a-șl esercita dreptul lor de mem
brii, nu ca membrii aleși, ci ca vjnliștl.

I. cerc electoral: cetatea Brassâ al V lea subcerc.
Suburbiile Brașovului: Biumena, Gacimaior, piața spitalului militar, 

sub Tempa și locurile mărginașe.
Președinte electoral: Vilhelm Haluskay, vice-președinto electoral 

August Jekelius. Locul de alegere: sala de ședință a casei orașului.
A se alege membru în locul membrului Dr loan Zakariâs, oare 

doresce se-și eserceze dreptul de membru, nu ca membru ales, ci ca virilist.
Al III-Iea cerc electoral al comitatului Brasso.

Herman, Sânpetru și Prejmer
Președinte electoral: Iosif Meschendorfer, vice-președinte electoral: 

Martin Wendel. Locul de alegere: ca-a comunală din Herman
Se alege membru în locul devenit vacant prin mbrtea lui loan Co

pony. Iu fine public, că lista membrilor verificați precum și conspectul 
alegătorilor se pot vedea în biroul protonotarului comitatens în orele 
oficiose.

Brass 6 în 15 Noemvrie 1902.

locul alegerii și
I* aere

Președinte
Lengeru. Locul 
a

le
ca membru aleg
L

ț

Dragii mei. Bunul cel mai scump, ce 
posede omul în lume es^e sănătatea.. Din 
nefericire, bolnăvindu-se omul cu greu găsesce 
leac, care să-i ajute. Și eu am bolit șdse ani 
întregi și am încercat de tote, însă numai în 
zădar.

La cele din urmă cetesc odată în o ga
zetă despre „Elsa Fluid11 al lui Feller din spi
țeria în Stubica (Croația) și mă gândesc în mi
ne : der stai! mai încercă și cu asta. Comand o 
duzină de probă și acum să ve povestesc o is 
torie întregă : Șese ani de dile eu nu am putut 
să umblu de junghiuri și podagră. N’am putut 
să-mi ridic piciorele. nici să dorm, cât erau nop 
țile de lungi. ț)ece dile m’am uns 
cu „fluidul Elsa11 al lui Feller și 
etă, că am fost în'stâre să umblu 
din nou, er după 3 săptămâni 
am fost sănătos ca și un pesce!

Toți vecinii au venit a se 
; minuna de acest leac, care ’ml 
■. ajutase așa de bine. Toți au 
sciut, că am mai comandat din 
„fluidul Elsa'1 și așa a venit mai 

: întâia vecinul Miliaiu și mi-s’a 
' plâns, că Par arde capul, că ar 

avea nisce ferbințeli și că l’ar 
piciorele și pe la mijloc. îi dau o sticluță din 
„fluid Elsa11 și ce să vedi ? N’a trecut mai bine 
de 3 dile și Mihaiti era sănătos. Și Ștefan de pe 
Gorgan a venit și m’a rugat, să-i dau și lui 
din acest minunat, „fluid Elsa11, care ajută la 
toți, căci nevastă-sa tușesce grozav și o înjun
ghie în piept! închipui-ți-ve dragii mei: după 
2 cjile vine nevasta lui Ștefan să-mi mulță- 
măscă din suflet, căci „fluidul Elsa11 i-a ajutat 
îndată. Tocmai în diua de Bunavestire vine 
vecina Ana să mi-se plângă, că copilașul ei ar 
fi pe ducă, de versatul și plânsul cel mult și 
de scârcei la inimă și, că nu scie săraca de ea 
ce să mai fa ă Femeile sciutore ar fi încercat 
cu tote lecurile folositore, însă numai degeaba. 
Eu nici una, nici doue, iau foița, în care este 
înfășurată fie-care sticluță cu „fluid Elsa11, și 
cetesc se văd, că 6re nu stă nimic acolo des
pre asemenea cas. Și caut șt văd că stă scris: 
10 picături în laptele ce-1 bea și apoi pânte
cele frecat cu „fluidul Elsa11, trebue să folo-

durea manile,

sesoă. îi dau o sticluță și îi die: nu mai fi 
tristă, căci ceea-ce stă în acăstă povață tre
bue să fie adevărat, der așa să sell, că dăcă 
va folosi, ai să-mi dai 2 sticluțe pentru acestă 
unică, ce-’țl dau și încă una : aibl grije să ca
peți adevăratul „fluid Elsa11 al lui Feller, 
deci să scrii pe cartea, cu care o vei cere așa; 
Domnului fiugen V. Feller, spițer in Stu
bica, Strada Bisericei 94. (Comitat. Agramului.)

Ș'apoi după tote mai este și ieftin. Două- 
spre-dece sticluțe costă 5 corâne, er poștă o 
plăteșce tot spițeria. Copilul se făcu sănătos 
nu mai târdiu decât chiar în acea seră și la săp
tămâna vecina îmi aduce plină de bucuriă 20 

de sticluțe „fluid Elsa11, nu două 
numai, căci decă n’ar fi dat de 
acest „fluid Elsa11 i-ar fi murit 
copilul. Toți omen'i din sat au 
aucjit despre asta și toți au co
mandat. în câșlegl am tost la 
nunta lui Ion și nu-'ml încă
peam în piele de bucurie, andind 
câte tote se povesteau de „fluidul 
Elsa11 a Iui Feller. Copilul unei 
femei luat din ele a fost tămă
duit, alții s’au vindecat de lim

brici, alții de cacăsânge, de dureri de dinți, de 
rîiă, de brâncă, de răni puruiose, 
de dureri de inimă,
de oftică, de friguri și de slăbiciune. Unul a 
scuipat sânge și i-a ajutat, er un vecin bătrân 
orbise apropo cu totul, acum însă vede ca ori
ce flăcău. După spusele vecinilor „fluidul Elsa11 
al lui FELLER folosise pentru orl-ce și vin
decase tote bolile. Pănă și rîmătorilor, cailor, 
boilor li-a dat omenii fluidul amestecat cu apă, 
când n’au mai voit să mance, vitele, și îndată 
a folosit. Să stăm strîmh și să vorbim drept, 
dragii mei, der „fluidul Elsa11 este leacul cel 
mai bun, care folosesce la tote, vindecă cele 
mai deosebite boli și, pentru ca să căpătațl 
de cel bun, trebue să soriți apriat adresa: 

Domnului

Eugen V. Feller, Spițer Bisericei Nr. 94. 
(Comitatul Agramului) 

și la toți, cei ce vor comanda de acesta, le 
doresc să le fie de folos ca și mie.

de scârcei,
de rigăielă, de gălb'nare,

15209-1902 szâm.

Or. Jeke I,
vice cornițele.

Brassovărmegye alispănjâtol

H i r de t m e n y.
Brassovârmegye tbrvânyhatosâgi bizottsâgânak vâlasztott tagjai so 

râban tâmadt theseJâsek az 1886. evi XXE. t -cz. ârtelmbben betoltendbk.
A torvbnyhatbsâgi bizottsâg 1902. 6vi oktober 29-ân tartott koz- 

gyiilesâben hozott hatărozatâval a fenti czelbol megtartandb vâlasztâst, 
SSMfcS». evî bso«ember ssapjara

tiizte ki, mely napon a vâlasztâs reggel 9 orakor kezdb lik es delutăni 
4 orakor văgzbdik.

Egyidejiileg kbztudomâsra ho'/om a vâlasztâs vezetes'vel megbizott 
kikuldbtteket, a vâlasztâsi helyeket es a vâlasztando tagok szâmât a 
mint kbvetkezik:

Brasso vâros I-so vâlaszto 3-ik alvâlaszto kerii’et
Brassb killvâros: Bolgârszeg.

Vâlasztâsi elnok: Puscariu Jbzsef, vâlasztâsi h. elnbk: Lengeru 
Jânos. Vâlasztâsi hely a gbzfurdbnâl levb tornaterem.

Betbltendo kât tagsâgi hely âs pedig: Dr. Baiulescu Gybrgy bizott 
sâgi tag helye, ki odanyilatkozott, hogy nem mint vâlasztott, hanem 
mint legtobb adotfizetb kivânja jogât gyakoro>ni âs Român Lajos el- 
halâlozâsâval iiresedesbe jott tagsâgi hely.

Brasso vâros I-so vâlaszto 4-ik alvâlaszto keriilet.
Brassb k ti 1 vâros: 0. Brass 6.

Vâlasztâsi hely az d-brassdi Sz-Mâ rtonhegyi ev. luth, bvoda. Vâ- 
lasziâsi elnbk: Herter Jânos, vâlaszt. h elnbk: Bittermann Gyula.

Betoltendbk: Harth Kârolv es îfj. Scherg Frigyes bizottsâgi tagok 
helyei, kik nem mint vâlasztottak, hanem mint legtobb adbfizetbk bhajt- 
jâk tagsâgi jogukat gyakoroini.

i
i

i

$

3^’Gratis

5 «‘«ir. —
împreună, cu 
instrucțiune, 

porto-poștal și 
cu Iad iță.

Veritabil „Fluid Elsa“ a lui Fel ier 
trebue să porte pe îndrumările de aplicare și pe sticluțe marca depusă, 
care e reprodusă aici, cu numele „Elsa11 și cu subscrierea Feller. 
Examinat și avisat din partea autorității sanitare. La exposițiile dela 
P^ris, Nizza, Berlin, Londra și Roma „Fluidul Elsa-1 a lui Feller 
a fost premiat cu medalia de aur și cruce de onore „Fluidul Elsa11 a 
lui Feller să se comande numai pe poștă c 1 rambursa seu cu plata 
înainte. Cu port, cu ladă și cu îndrumare de aplicare cu tot costă:

h mii.12 Sticle

Duzinăde 1renoirea eomnudei
E 1 s a - F I u i d11.

se dă 1 sticluța
——=====~ »

IE c r i ț i - v c «Ic imitații! ...... ...
Numai „fluid Elsa11 a lui Feller este veritabil! Decă s’ar pierde vre-o epistolă, recomandați 

epistola. Se recomandă :
„EI sa - P i I u 0 e“ de Ra barber a Ini Feller,

mijloc purgativ, bun, ieftin, cu efect sigUT fără dureri, esistă apetitul, forte folositor la sufe
rințe de stomac și de mistuire. Un sul (G cutii) cu inscripția de întrebuințare costă 4 cor. franco

Cine voesce să capete adevăratul „FIui<l-Elsa“ a lui Feller și adevăratele „Fi- 
lule-IElsa11 ale lui Feller să comande prin scrisore și se scrie lămurit adresa la unicul 
loc de fabricațiune :

D-lni EU GEM V. FELLER, Spițer în Stubica nr. 94, 
Liferant de Curte al A. 8. Prințului Philipp de Bourbon. (COllllt. AgTaiHIlllli.)

Deposit principal: în Budapesta la spițerul Joslf de Torok, Kirâly-utcza Nr. 12; Dr. Eg
gers spițeria „Reic/is-Patattnil, Vâczi-korut 17 și Bela Zoltân, V., Szabadsâg-tăr.

I.-U— ■■■—win ■ —

Brasso vâros I-sd vâlaszto, 5-ik alvâlaszto keriilet.
: B o 1 o n y a.

Gâcsmajor, Katona korbâz-târ, Czenkalja es a kiiltelepek. 
elnbk: Haluskay Vilmos, vâlasztâsi h elnbk: Jekelius Ăgost 
si hely : a vârosi t;u âcshaz terme

Betbltendo: Dr. Zakariâs Jânos bizotts.igi tag helye, ki 
vâlasztott, hanem mint legtobb adotfizetb ohajtja tagsi 
mini.

B r a s s 6 k ii 1 v â r o s
Vâlasztâsi
Vâlasztâ-

nem mint
gsigi jogât gyako-

Brassâvârmegye Ifll-ik ^ala-sztokeriilet.
Szâszhermâny, Szentpeter, Prâzsmâr.

Vâlasztâsi elnbk: Meschendorfer Jozsef, vâlasztâsi h. elnok: Wen- 
del Mârton. Vâlasztâsi hely: S.<âszhermâny kozseghâza.

Betblteadb Copony Jânos eihalâlozâsâval ure.sedâsbe jott tagsâgi hely.
Vegiil kozhirre teszem, h ’gv; az igazolt tagok nâvsora, valamint 

a vâlasztb jogosultak nevjegyzbkei a vârmegye fojegyzbjenel a hivatalos 
6r;k alatt belekintheibk.

Brass 6, 1902. nove puber 15. Or. J e k e I, 
alispân.

INSTRUMENT MINUNAT!
Trombinol NUU!NOU!

Dumneavostră cântați fără instrucție și fără cunoscință 
de nule sub garanție imediat ce e mai frumose cântece, 
dansuri, ma-șurl ca: „Trumpeter von Sakkingen", „Nu fi 
mâuioaă', „Abandonata11. „La Soiipef, „Poșta în pădure11, 
„Vaiu ile dunărei — Valzer11, „Cavaleria rusticana11, Marșu 

lui ftadetzky“, și alte 20o uiese musicale pe Trompeta de îinkel ce am înventato 
T-nwJ-njw.-.t* eu care se p6te cânta imediat fără oslenelă seu forțare, numai 

,, I runlLhliU pr]n ap|joarea notelor la instrument.—Cea mai frumosă petrecere 
de casă și societăți, la escursiunl partide cu biciclu, trăsură. Se pote cânta dansuri 
și acompania cântece. t_________ ’ .................................

sortă din nickel fin cu 9 tonuri fl 3 50
99

I 
IB

I

Tromhino cu instrucție ușor de învățat cttistă.
Vote pentru I sortă costă 30 cr. 

„ >, II .•> » »»
I., Fleisehmarkt

i Hr. 9 — S60.
»• • 

...................................................................... •}

cu rambursa prin HEINRICH KERTESZ, Wien,
18 „ „

Tipgratia A. Mureșianu, Brașov.


