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Lin, fără dureri și sbuciumărî, 
Dr. loan Rațiu, veteranul luptător 
și president al partidului național 
român, șl a închis ochii pentru tot- 
dâuna în locuința sa din Sibiiu, Joi 
la firele 5l/2 sera în urma unei pa- 
ralisie de inimă. Ceea-ce nu i-a fost 
dat în vieța sa mișcată și plină de 
amărăciuni, i-a acordat provedința 
în ciasul său ultim.

Cine nu sete prin câte necazuri 
și sbuciumărî n’a trecut bătrânul 
luptător pentru drepturile naționale 
ale poporului român mai ales dela 
1892 încfice, de când au început 
sg se înmulțescă și să se înăsprescă 
prigonirile în contra Românilor, a 
lirnbei și a naționalității lor?

Cine nu-șl aduce aminte de acele 
fiile, când Rațiu cu soții săi din 
comitet au fost acusați înaintea 
curții cu jurați din Clușid pentru 
Memorand și când mii de Români 
dela orașe și dela sate, au dat se 
se cunfiscă cât de mult prețuesc ei 
lupta pentru drepturile și pentru 
causa națională prin aceea, c’au 
alergat la Clușiu ca se fie presențl 
la procesul cel mare?

Cine nu-șl va reaminti marea 
emoțiune, ce a cuprins poporul nostru, 
când Dr. Rațiu și soți au fost tîrîțl 
cu gendarmii în închisore, emoțiune 
care a fost întrecută numai de in
dignarea cea mare, ce a cuprins pe 
toți Românii, când la 1892 după 
reîntdreerea lui Rațiu dela Viena 
s’a bombardat casa sa din Turda?

Cine în fine nu scie în ce hal 
au împins adversarii, esistenței nostre 
naționale partidul nostru, după pro
cesul Memorandului, și câte n’au 
trebuit și trebue să suferim în urma 
ordouanțelor ministeriale, cari nu 
numai că ne împiedecă în libera 
nostră mișcare, ca partid, între mar- 
ginele legilor și ale constituției, der 

ne împiedecă chiar de a ne întruni 
ca alegători români?

Dr. loan Rațiu a fost bărbatul, 
pe care sortea l’a pus în aceste vre
muri, mai grele ea ori și când, la 
cârma partidului. El neputend să re- 
siste loviturilor năprasnice ale con 
trarilor românismului, n’a încetat to
tuși de a lupta din răsputeri, a 
răbdat închisore și tot felul de pri
goniri, ba mai mult, a suferit și 
răutatea și calumniile acelora, cari 
cu ajutorul lui eșiseră la ivălă din 
întunerecul, în care se aflau. A ră
mas credincios causei naționale și 
n’a dat ascultare ademenirilor, ace
lora, cari tiuteau a-1 arunca și a-1 
prinde în rețeaua intrîgelor lor. Nici 
că se putea ca un bărbat ca Rațiu 
care din frageda lui tinerețe a fost 
un aprig naționalist, după atâtea 
pățanii și neajunsuri, ce le-a îndu
rat, să se abată de la cărarea, pe 
care a umblat în tfită viăța sa.

( el mai însemnat moment în 
viăța lui Rațiu, a fost acela când 
aprfipe după o lună de desbaterl în 
procesul Memorandului, el s’a ridi
cat în fiiua din urmă și între aplau- 
sele publicului român asistent, a ce
tit cunoscuta declarațiune în care se 
fiice între altele cătră Curte și cătră 
jurați:

„Nevinovațî suntem, dăr domnia- 
vfistre sunteți stăpâni pe individua
litatea nostră fisică nu însă și pe 
consciința nostră, care în acăstă 
causă este consciința națională a 
poporului român", și când vorbind 
de „tribunalul lumei civilisate care 
va judeca pe toți", a fiis, că „cei 
aduși înaintea Curții cu jurați nu 
mai sunt acusați ci ucusăton!u

Multe amărăciuni a trebuit se 
sufere răposatul, a avut însă bucuria 
și mângăerea de a vede și de a se 
convinge chiar în mijlocul celor mai 
aprige prigoniri, cât de puternică 
este consciința națională la poporul 
nostru.

Dfică acestă consciință. de un 
timp încoce nu s’a mai putut mani
festa, nu urmeză de aici, că ea ar 
fi slăbit ori ar fi dispărut chiar.

Din contră tocmai prin apăsa
rea, ce se face asupra poporului, 
consciința lui națională se întăresce 
și se oțelesce din ce în ce mai mult. 
De aceea credința cea mare ce-o 
ave*---Rațiu  în puterea ei n’a fost 
neîntemeiată.

El s’a dus dintre noi, der amin
tirea lui va rămână în mijlocul nos
tru ca viuă dovadă, că cei ce luptă 
pentru drepturile poporului, pentru 
binele și înaintarea lui, cei ce sufer 
pentru dreptate și libertate, nu vor 
fi dați uitării nicl-odată de poporul 
recunoscător !

Dr. loan Rațiu, de Nayy-lak, s’a 
născut în 19 August 1828 în Turda, din pă
rinți nobili, țărani; școlele elementarele-a 
făcut în locul natal, gimnasiul în B'așiii; 
în anul 1847 a întrat în seminariul teo
logic din Blașifl, de unde l’a trimis epis
copul Lemenyi în seminariul central din 
Budapesta.

După isbucnirea revoluțiunei din 
1848, 15 Martie, clericii din seminar 
au fost trimiși acasă. In tomna anului 
1848 Rațiu, împreună cu N. Mureșan și 
A. Arpady, au organisat o legiune, al cărei 
comandant a fost căpitanul c. r. Gratze. 
Legiunea acesta al cărei tribun a fost 
Rațiu, atât sub comanda căpitanului Gratze, 
cât și mai târdiu sub comanda prefectu
lui Balint a luat parte la mai multe 
lupte sângero’se, mai ales în Iulie în lupta 
contra generalului de honvedi bar. Ke- 
meny Farkas, când acesta fu bătut și 
scos din munții apuseni. După revoluțiu e 
în anul 1850 Rațiu a mers la Viena pen
tru a studia dreptul și s’a întors în 
anul 1854 la Pesta, unde a făcut docto
ratul. A practicat la tribunalul din Buda, 
apoi la advocați în Buda și Clușiu, dr 
censura de advocat a făcut’o în Sibiiu la 
anul 1860, când apoi și-a deschis cance
larie de advocat.

In acel timp s’a pornit mișcarea 
pentru înființarea „ Asociațiunei", la care a 
contribuit cu însuflețire alăturea cu alți 
fruntași și Dr-ul Rațiu.

In anul 1861, după reactivarea comi
tatelor, a fost ales vice-comite, însă în urma 
unor divergințe între Maghiari și Români 

ivite pe chestia autonomiei Ardealului, 
și-a dat dimisiunea. Tot în acel an fii 
trimis Rațiu, Bologa și Măcelariu sub con
ducerea mitropolitului Șuluțiu într’o de- 
putațiune la tron, a cărei urmare fu că
derea sistemului inaugurat împreună cu 
cancelarul bar. Kemeny Ferencz și gu
vernatorul grof Miko Imre, apoi convo
carea dietei ardelene.

In anul 1863 a fost ales deputat, fir 
dieta l’a ales notar. In acea dietă Rațiu 
prin vorbirile sale a devenit popular și 
respectat de cătră toți Românii, chiar și 
deputății Sașilor și ai Maghiarilor ’1 pri
veau ca pe unul dintre conducătorii Ro
mânilor.

Pronunțiamentul din „Câmpul liber
tății" în contra „uniunei" în anul 1867 a 
fost pus la cale de Rațiu. Petițiunea sub
scrisă de cătră 1900 Români, în frunte cu 
mitropolitul Șuluțiu, tot în contra „uniu
nei" a fost presentată domnitorului tot 
prin Dr. Rațiu. Cuvântarea dânsului ener
gică, rostită de densul comisarului regesc 
groful Pechy în contra „uniunei", cu oca- 
siunea când comisarul călătoria în țeră, 
pentru a pipăi opiniunea publică a Româ
nilor, e cunoscută.

Conferința din Mercurea convocată 
în anul 1869 prin Măcelariu, a fost pusă 
la cale prin stăruința lui Rațiu; er con- 
ferența ținută la Alba-Iulia în anul 1873 
a fost și presidată de Dr. Rațiu.

In anul 1880 în #asa dânsului în 
Turda s’au statorit în înțelegere cu Ba- 
rițiu, George Pop și Cosma, principiile 
fundamentale pentru organisarea parti
dului național, al cărui president a fost în 
urmă ales cu unanimitate; pe basa acelor 
principii s’a primit și programul național 
din anul 1881. Conferența din anul 1884 
și anul 1892 a fost convocată și presidată 
de Rațiu, în acesta din urmă s’a decis 
trimiterea „Memorandului" la tron.

In Maiii 1892 Rațiu a condus depu
tăția de 300 la Viena cu „Memorandul". 
Audiență însă n’au primit, er „Memo
randul" s’a înapoiat nedesfăcut. Intorcân- 
du-se din Viena s’a întâmplat scandalul, 
când i-s’a bombardat casa în Turda.

In acest timp ajunse Rațiu înaintea 
poporului român la o popularitate extra
ordinară, dovadă cele petrecute pe timpul 
procesului „Memorandului".

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Nopte....
„Lună, spune’ml dragă lună

Ce mai face ea acu?"
— „Dfirme.... totă lumea dfirme 

Haide, culcă-te și tu!"

„Dfirme..., lună der cum dfirme, 
Ca o zînă dm povești?"

— „ Cum se dfirmă?.. Cum se dorme 
Visătorule ce ești!"

„Și viseză?.. Lună dulce
Ce viseză ea spre zori?"

— Luna rîde și-mi răspunde: 
„Lasă nu mai sci.., că mori!"

Feiwrio.

Cântăreța satului.
„Pe sub deal, pe sub pădure 
Se duce-o femeie ’n lume...."

Din vârtejul neastâmpărat al acestui 
oraș mare, de câte-orl nu-mî aduc aminte 
de vremea trăită la țâră, în satul ascuns 
la polele dealurilor, îmbătat de liniște și 
fermecat de verdâța luncilor fără sfârșit, 
mă plimb cu gândul pe tote cărările 
scumpe sufletului și, ca după un drum mai 
lung și prăfos, me odichnesc alături de 
vre-un isvor cu apă limpede, care m’a ră
corit în ștrengăriile mele de copil.

Eram trei, trei vagabondl nedespăr- 
țițl. Cutreeram cât era diua de mare și nu 
ne mai aduceam aminte de casă/jdecât d6r’ 
când începea să ne drăgostescă fomea, seu 
să ni-se închidă ochii de ostenălă. Și 
și atunci, decă sorele mai avea pănă să se 
ascundă în pădure, ne lungeam pe pajiște, 
la umbra vre-unei sălcii, cu gândul să tra
gem câte-un puișor de somn.

„Să vedem care adorme mai curând", 
și în truda de a fi fie-care cel dintâiîi, nu 
puteam adormi nici unul.

Aprope de drumul care ducea la mora 
de din jos, era un isvor care țîșnea într’un 
loc, într’o gaură, cam cât ar încăpea o do
niță, și-apoi s’ascundea și curgea o bucată 
pe sub pământ, răsărind apoi Ară și per- 
dendu-se într’un părăiaș sburdalnic pe luncă 
la vale. Aici ne petreceam noi cea mai 
mare parte din vreme, căci isvorul acesta, 
așa cum era, ni-se părea un tovarăș bun 
al jocurilor nostre.

Odată ședeam cu Iancu pe malul is- 
vorului, pe când Dochița nu sciu ce-și gă
sise de dincolo, unde isvorul eșia de sub 
pământ. Iancu sprijinindu-se cu manile în 
două părți ale malului, se apleca să guste 
apă, se apleca tare că nu i-se mai vedeau 
piciorele, decât pănă la genunchi; nu sciu 
cum, atunci îi alunecă din sîn un chip, pe 
care îl purta cu el și la care ținea mult, 
pe semne, că sări ca ars și plângând în
cepu să se tăvălâscă pe pajiște de dispe
rare. Pe când eu îl întrebam cu ochii gata 
de plâns ce-a pățit, Dochița dădu un stri
găt și o vădui fugind pe malul părăului la 
vale. Ce se întâmplase ? Chipul furat de apă, 
fu dus pe sub pământ și scos âră la lumină 

Dochița îl vădii, și-acum ținându-1 de un 
colț, alerga să ni-1 aducă, fluturându-1 ca 
pe-un steag prin aer. Era un chip tăiat 
dintr’o carte de cetire: un băețel, care pă- 
zia nisce gâsce.

Iancu nu mai scia ce să facă de bu
curie, se uită la el cu ochii mari, udl încă 
de lacrimi, îl mai svântă cu uu colț al că- 
mășuței și-l întinse apoi la sore, privindu-1, 
cum îșl privesce o mamă copilul când și-l 
desfașă.

De atunci înțeleserăm rostul isvorului 
și ne făceam un joc dintre cele mai plă
cute, lăsând câte-ceva la obîrșie și alergând 
apoi dincolo ș’așteptăm sosirea.

Era o după amladl senină. Ceriul era 
limpede și sorele dogoria de-țl ardea pă
mântul sub piciore, mi-se pare că era o 
sărbătore atunci, căci prea erau frumose 
tote ; păreau mai vesele și lunca acoperită 
de verdâță sclipia de-atâta ochiul boului.

Iancu adunase un braț de flori de tot 
felul și începurăm să ne jucăm cu isvorul. 
Amâudoi lăsăm flore după flore în gaură, 
apa ne-o fura, er Dochița dincolo aștepta 
aședată pe brânci, și de câte-orl pri nde
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In 25 Iulie 1894 Dr. Rațiu a fost 
arestat prin gendarmi și dus în temnița 
de stat din Seghedin, unde a suferit un 
an și 3 luni.

In resurnat: Intrega viață a lui Rațiu 
din tinerețe pănă în adâncile bătrânețe a 
fost o luptă energică pentru drepturile 
poporului român, pentru care a luptat cu 
sabia, cu graiul și cu condeiul.

Iosif Ster ca Șuluțiu.

Revista politică.
Situația politică parlamentară în 

Ungaria nu e nicî decât înveselitore 
pentru cei carî stau la cârma aface
rilor țării. O mare nervositate și bui- 
măcâlă stăpânesce spiritele în dietă 
și afară din dietă, și cestiunile grave 
politice de la ordinea 4'lei deștăptă 
îngrijiri serios© în tote părțile.

Dieta din Peșta mai bine de trei 
săptămâni nu lucrăză nimic, nu is- 
prăvesce nimic. După-ce a trecut cu 
chiu cu vai peste afacerea de imu
nitate a deputatului Nessi, asupra 
căreia kossuthiștii înscenară o des- 
batere lungă din cele mai înverșu
nate, și după-ce s’au mai potolit pa
timile scăse la suprafață prin amin
tita afacere, s’a continuat desbaterea 
asupra proiectului de indemnitate. 
Stângacii lui Kossuth par’ a voi se 
prelungescă desbaterea la infinit, 
deăre-ce țin vorbiri cu ceasurile și 
nu mai dă DumnaȚeu se le sfirșăscă 
odată.

Intr’aceea în comisiunea finan
ciară a dietei s’a început Marți des
baterea asupra noului proiect, militar. 
Și aici kossuthiștii fac pe grozavii. 
Unui din ei (Komjathy) a vorbit trei 
ședințe întregi. Ne putem închipui 
ce are se urmeze în dietă, — decă 
nu se va întâmpla ceva estraordinar, 
vr’o nouă împăcăciune între guvern 
și kossuthiști, dat fiind că aceștia 
din urmă iute și de -grabă sciu se 
desarmeze, decă li-se face vr’o con
cesiune cât dp neînsemnată

*
E de interes se remarcăm, că 

și cu ocasia acestor discusiuni, s’au 
găsit deputați șoviniști, cari se se 
ilustreze prin ura ce o portă contra 
naționalităților. Unul din aceștia, Gaăl 
Sandor, cfise mai deunăcfi, că el nu 
recunăsce naționalități în Ungaria, 
aici numai națiune esistă. Același 
deputat a atacat viu pe deputatul 
sas Lutz Korodi, declarându 1 de 
dușman al Maghiarilor și om, care 
n’ar fi vrednic se între în dieta un- 
gurescă. Un alt deputat (Kubik Bela) 
a cțis, că d lui Korodi „ar trebui se 
i-se dea 25"... De asemenea fu ata
cat de kossuthiști și deputatul Lind

ner (sas), imputându-i că are purtare 
„nepatriotică" și că printr’un toast „ne
patriotic" a agitat țera întrâgă.

Am remarcat acest incident, ca 
o dovadă de cea mai pecătăsă neto- 
lefanță șovinistă.

*
Mare spaimă și neorientare în 

Viena și Budapesta.
In parlamentul din Berlin s’au 

întâmplat în timpul din urmă eve
nimente de natură a influința în 
chip hotăritor politica comercială a 
monarchiei nostre. După scene vio
lente și forte sgomotose în „Reichs- 
tag“-ul din Berlin, într’una din șe
dințele trecute s’a primit cu majori
tate a-se desbate propunerea conser
vatorului Kardorff privitore la pri
mirea en bloc (de-odată) a celor 946 
posițiuni ale tarifului vamal german, 
în urma acesta se crede cu sigu
ranță, că tariful vamal german va fi 
votat și pe urma acelui vot se vor 
denunța convențiile comerciale cu 
celelalte state, între carî și Austro- 
Ungaria. Mare încurcătură va pro
duce acâsta în monarchia nâstră, 
care n’are încă un tarif vamal auto
nom votat, er pe cel vechili legea 
l’a scos din vigore. Apoi, decă la 
finea anului nu va succede guverne
lor din Pesta și Viena să încheie 
pactul, monarchia nu va pute în
cheia convenții comerciale, decât 
pănă la 1907. E întrebare înse, decă 
Germania se va învoi să încheie cu 
monarchia nostră un astfel de trac
tat pe timp de patru ani?

Aici zace gravitatea situațiunei.
*

piarul „BirMîmrz/iam Post“ aduce 
o interesantă scire, din isvoț; autori- 
sat, cu privire la cestiunea macedo
neană. Organul engles afirmă, că gu
vernul din Atena a făcut pe lângă 
cel din Londra pași stăruitori în 
sensul unei soluțiuni urgente a erisei 
acute prin care trece Macedonia. 
Ministrul Greciei la Londra a remis 
lordului Lansdowne o notă prin care 
cabinetul grecesc atrage seriosa 
atențiune a Angliei asupra pericolu
lui situațiunei și relevă necesitatea 
unei intervențiuni colective a pute
rilor. Nota guvernului grecesc ter
mină opinând pentru un regim ana
log celui acordat insulei Creta, spre 
a se pute crea o protecțiune eficace 
a vieții și intereselor diferitelor na
ționalități creștine din Macedonia. 
ț)iarul „Globe11, comentând acestă 
scire, nu numai că nu-i trage la în- 
doielă temeinicia, der accentueză 
caracterul de gravitate extra-ordi- 
nară, pe care-1 are pasul făcut de 
Greci.

*

Pe când se fac acestea din 
partea Greciei, la Constantinopol s’a 
publicat, printr’un comunicat ofi
cial, reformele pe carî Sultanul le-a 
ordonat pentru provinciile creștine ale 
Turciei europene. Reformele acestea, 
în general Țis, ar fi uraiătorele:

Gendarmeria va fi compusă din 
mohamedanl și creștini. Vor fi nu
miți directori pentru lucrările pu
blice. Satele cu mai mult de 50 de 
case vor ave o șcălă primară. In 
fie-care centru de sandjac și de vi- 
laet, se vor înființa școle pregati- 
tore. In districtele, cari atârnă de 
vilaete, se va institui un cai maca- 
mat. Vor fi numiți de asemenea nm- 
taserifl, ajutori ai valiilor, și secre
tari generali ai vilaetelor. Se vor 
institui tribunale de justiție după 
disposițiile legei. Vor fi numiți ju 
decătorî dintre mohamedanl și creș
tini în proporție egală. Tribunalele 
vor fi îndatorate a face justiția în 
mod absolut liber și fără a fi in- 
fluințate. Cu esecutarea acestor mă
suri sunt însărcinați guvernatorii 
generali.

După o telegramă din Viena, 
cercurile diplomatice de acolo nu 
pre sunt mulțumite cu proiectul de 
reformă. Nici Austro-Ungaria, nici 
Rusia și nici vre-o altă putere mare 
interesată față cu susținerea ordinei 
în Balcani, nu se pot declara satis
făcute cu promisiunile din documen
tul oficial turcesc. Creștinii din Tur
cia nu vor ave nici în viitor garanții 
mai seridse contra esceselor admi
nistrației otomane.

Recensământul din 1900.
IV.

Părțile ardelene.
1) Comitatul Albei-inferiore.

Abrud. Hotar 2’95 j. o. Locuitori: 
3341, dintre cari r. cat. 731, gr. cat 541, 
gr. or. 1382, aug. 46, ev. ref. 436, unitari 
169, isr. 36. După limbă: Maghiari 1246, 
Nemți 151, Slovaci 4, Șerbi 9, Români 1921.

Alba-lulia. Hotar 5668 j. c. Locui
tori: 11.507, dintre cari r. cat. 2989, gr. 
cat. 2609. gr. or. 2369, aug. 518, ref. 1205, 
unitari 166, isr. 1647. După limbă: Ma
ghiari 5250, Nemți 1’261, Slovaci 68, Ruteni 
1, OroațI 10, Șerbi 12, Români 4833.

Aiud. Hotar 6454 j. c. Locuitori: 
7494, dintre cari r. cat. 1357, gr. cat. 1537, 
gr. or. 412, aug. 227, ref. 3494, unitari 184, 
isr. 282. După limbă: Maghiari 5605, Nemți 
130, Slovaci 8. Ruteni 4, OroațI 2, Șerbi 
10, Români 1666.

Vizocna. Hotar 10,642 j.c. Locuitori: 
3920, dintre cari r. cat. 235, gr. cat 348, 
gr. or. 2302, aug. 59, ref. 955, imitări 11, 
isr. IO. După limbă: Maghiari J218, Nemți 
54, Slovaci 2, Români 2642.

Vințul-de-jos. Hotar 12.401 j. c. Lo
cuitori: 3854, dintre carl r. cat. 361, gr. 
cat. 290, gr. or. 2715, aug. 35, ref. 330, 

unitari 6, isr. 117. După limbă: Maghiari 
813, Nemți 55, Slovaci 5, Români 2889.

Daia. Hotar 7105 j. c. Locuitori: 
2132, dintre cari r. cat. 8, gr. cat. 261, gr. 
or. 1854. După limbă: Maghiari 15, Nemți 
2, Români 2091.

Mihalț. Hotar 4336 j. c. Locuitori: 
2200, dintre cari r. cat. 9, gr. cat. 1327, 
gr. or. 822, ref. 14, isr. 27. După limbă Ma
ghiari 51, Români 2148.

Zlatna. Hotar 15.195 j. c. Locuitori: 
3823, dintre carî r. cat. 764, gr. cat. 480, 
gr. or. ?207, aug. 67, ref. 239, unit. 22, isr. 
44. După limbă: Maghiari 1013, Nemți 95, 
Slovaci 4, Sârbi 2, Români 2703.

Blașiu-sat. Hotar 1197 j.c. Locuitori: 
1144, dintre carl r. cat. 1C8. gr. cat. 679, 
gr. or. 19, aug. 32, ref. 243, unit. 11, isr. 
52. După limbă: Maghiari 445, Nemți 10, 
Români 689.

Blașiu or aș. Hotar 262 j. c. Locuitori: 
2122, dintre carl v. cat. 185, gr. cat. 1312, 
gr. or. 183, augustani 78, ref. 158, unitari 
14, isr. 191. După limbă: Maghiari 475, 
Nemți 118, Slovaci 3, Români 1493.

Abrud-sah. Hotar 13.511 j. c. Locui
tori : 4977, dintre cari r. cat. 87, gr. cat. 
224, gr. or. 4611, aug. 6, ref. 35, unitari 
14. După limbă: Maghiari 122, Nemți 7, 
Slovaci 2, Români 4829.

Bucium. Hotar 14.544 j. c. Locuitori: 
4631, dintre carl r. cat. 18, gr. cat. 805, 
gr. or. 3802, ref. 9. După limbă: Maghiari 
19, Nemți 1, Slovaci 6, Români 4608.

Mogoș. Hotar 12 057 j. c. Locuitori: 
3046, dintre cari r. cat — gr. cat. 636, gr. 
or. 2408, unitari 2. După limbă: Maghiari 
2, Români 3026.

Sohodol. Hotar 11.868 j. c. Locu tori 
4642, dintre -ari r. 'at. 12, gr. cat. 311, 
gr. or. 43<?5, aug. 2, ref. 2, unit. 1, jidovi 
9 Dină limbă: Maghiari 21, Nemți 2, 
Români 4608.

Roșia de munte. Hotar 2684. Locui
tor1: 33o<* *,  dintre cari r. cat. 1077, gr. cat. 
1013, gr. or. 865, aug. 9, ev. ref. 65, uni
tari 321. După limbă: Magh ari 1404, Nemți 
24, Șerbi 1, Români 1918.

și posnașe ca una de la comedie. Și săra 
târdiu când venea mă-sa s’o cheme să se 
culce, toți săreau cu gura: „mai las’o, lele 
Flore, mai las’o, că țl-o aducem noi acasă". 
Și.rămânea pănă plecau toți. Când se vedea 
așa singură, se gudura ca o pisică pe lângă 
gazda casei, și-i 4i°ea :

— Mă iași să mă culc la voi ?
Cine n’ar fi lăsat’o ?
Și așa a crescut ea mare, mai mult 

pe la ușa altora decât pe vatra mamei ei...
*

După cincl-spre-dece ani.
Era a doua di de Pasci și se întâm

plase să.cadă sărbătorile din vreme. Cădea 
o ploie amestecată cu zăpadă de te luai 
de gânduri.

Pe sără s’a adunat totă lumea la câr
ciumă la cumnatu-meu și s’a încins un chef 
și o voie bună, de să se ducă vestea; când 
apucă Românul la'petrecere, se răsbună de 
tote nevoile.

Așe4ațl grupuri, grupuri la câte-o 
masă, mai unu una, mai altu alta, și vorba 
s’aprinde, olele de vin curg și cheful e 
gata. Cântece și chiuituri, glume și păcăleli

întreg comitatul Albei-inferiore are 
un teritoriu de 621.157 j. c. Locuitori: 
212.352, dintre cari r. cat. 11.226, greco- 
catolicl 80,211, gr. orientali 87.210, augus
tani 7170, ref. 21.'.'96, unitari 1315, israe- 
lițl 3903. După limbă: Maghiari 37.360, 
Nemți 7953, Slovaci 100, Ruteni 6, GroațI 
14, Șerbi 40. Români 166.099 (după re
censământ), er după teoria lui Czirbusz: 
Români 167.374 = 78.82 %.

2) Bistriță-Năsăud.
Bistriță. Hotar 9670 j. c. Locuitori: 

12.081, dintre carî r. cat. 1537, gr. cat. 
3423, gr or. 318, ev. augustani 4630, ref. 
800, unitari 52, isr. 1316. După limbă: 
Maghiari 2318, N'mți 5887, Slovaci 19, 
Ruteni 1, GroațI 2, Sârbi 3, Români 3753-

Borgo-Bislrița. Hotar 24.046 j. c. Lo- 
coitort: 27'35, dintre cari r. cat. 225, gr. 
cat. 529, gr. or. 1719, aug. 34, ref. 29, unitari 
4, isr. 195. Dup*  limbă: Maghiari 181, 
Nemți 258. Slovaci 12, Ruteni 7, Croațî 4, 
Români 2241.

Borgoprund. Hotar 18.110 j. c. Lo
cuitori : 2540, dintre cari r. cat. 126, gr. 
cat. 1CX\ gr or. 1857, aug. 84 ref. 42, unit. 
2, isr. 329. După limbă: Maghiari 109, 
Nemți 460, lomâni 1961.

Borgotiha. Hotar 23.858 j. c. Locui
tori: 2267, dintre cari r. cat. 38, gr. cat.

câte una, ridica căpșorul ei blond, care pă
rea și mai frumos în bătaia sorelui, și 
striga : „una ! două !"..... Mai cătră seră, cum 
ședeam cu toții pe iârbă, pe Dochița mi-o 
fură somnul și adormi cu mânile sub cap. 
Nu sciu ce ne veni nouă, că ne-apucarăm 
să ’mpletim cunună din florile adunate și 
după ce fu gata, i-o aședarăm pe cap. Ce 
frumosă era Dochița așa, scăldată de cele 
din urmă raze din apus, în mijlocul acelei 
liniști ce se coboria din ceriă. Gând s’a tre
zit, noi am început să rîdem cu hohot, er 
ea somnorâsă cum era, se porni pe plâns, 
ca și când cine scie ce reu i-am făcut. 
Der a fost destul să sbdre pe de-asupra un 
liliac, și pălăriuțele nostre aruncate după el o 
făcură să joce de bucurie.

Toți trei apoi ținându-ne de după gât, 
o luarăm în spre sat, cântând cât ne lua 
gura, de tăceau pănă și greeruși să ne as
culte.

Nu era cântec pe care să nu-1 fi sciut 
Dochița. Dumineca și sărbătorea când ajun
gea ea prin vre un oerc de femei adunate 
pe la vre-o portă, răsuna ulița de rîsete și 
de voie bună, că era de minune fata asta 

și rîs s’amestecau cu scârbiturile lăutarilor, 
de ridicau cârciuma ’n slavă.

Intr’un colț, aprbpe de teșghea ste- 
team de vorbă cu Badea Gheorghe, suflet 
bun și văratic de cari te-apropii cum te 
apropii de o sobă caldă când ți-e frig. Avea 
o căciulă mare țuguiată, șl-o purta puțin tur
tită dinainte, par’ că i-ar fi atins’o în sbor o 
pasăre cu aripa. Ținea în mâna drâptă o 
ulcică cu țuică, er în stânga io sticluță în 
care-și turna din când în când câte-o porție.

— „Ce nu beai cu păhărelul, nene 
Gheorghe ?“

— „După ce că-i apă golă s’o mai 
pui și ’n păhărel? Nu mai scii ce băi. Sti- 
cluț’ asta par’ că-i mai dă gust. Nu pof- 
tescl un păhărel?"

— „Nu, nu beau țuioă nicl-odată".
—■ „De, taică, bun o fi și vinul der 

eu m’am învățat așa, ce să mă fac? Maica, 
Dumnedeu s’o ierte, și la dile mari și când 
se întâmpla să fiu bolnav, tot țuică îmi da 
și m’am învățat cu ea, bat’o pustia!"

Cobzarul sdrăngăni odată tare din 
cobză și începu cu un of lung un foie 
verde, de toți steteau cu gurile căscate. Nu 

se mai audiau de cât pașii cârciumarului 
care se freca printre mese, luând și adu
când ole cu vin.

Și cânta cobzarul:

Astă-vâră am fost haiduc,
Și la vară er mâ duc
Câud o da frunda de nuc....

Badea Gheorghe l’asculta și-i rîdeau 
ochii de bucurie. Iu sufletul lui se petre
cea ceva neobicinuit, ceva [care-i plăcea, 
care-1 încălzea și-l facea mândru. Și după- 
ce sfirși cobzarul, cu privirea încă dusă 
spre el, oftă badea Gheorghe: „Hei taică, 
ce vremuri!..*

Apoi se 'ntorce cătră mine și-mi dise 
trist: „Unde mai e chip astăcjl e’apuci po
teca codrului, că nici nu te gândescl bine 
și a și pus stăpânirea mâna pe tine. Am 
șâptefeciorl ca muuții și dâcă s’ar putâ, 
să n’am parte de ciocanul ăsta de țuică, 
decă nu i-a-șl face pe toți șâpte haiduci. 
ț)eu așa! Că prea o ducem greu, taică; ba 
a-șl porni și ,eu după ei, dâcă nu de alt
ceva, da cel puțin să le port merindea de 
colo pănă colo.... Să beai ici o țuică cu 
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1908, gr. or. 212, aug. 16, ref. 1, isr. 92. 
După limbă: Maghiari 26, Nemți 117, Ro
mâni 2118.

Rebrișora. Hotar 16.283 j. c. Locui
tori 3095, dintre carî r. cat. 8, gr cat. 
3022, isr. 65. După limbă:- Maghiari 4, 
Nemți 70, Români 3018.

Năs&ud. Hotar 9350 j. c. Locuitori: 
3142, dintre cari r. cat. 152, gr. cat. 229J, 
gr. or. 38, aug. 63. ref. 127, unit. 6, isr. 
463. După limbă : Maghiari 565, Nemți 197, 
Slovaci 3, Ruteni 1, CroațI 1, Români 2367.

Telciu. Hotar 40.943 j. c. Locuitori: 
3102, dintre cari r. cat. 70, gr. cat. 2799, 
gr. or. 7, aug. 10, ref. 9. isr. 207. După 
limbă: Maghiari 172, Nem^i 31, Ruteni 1, 
Români 2884.

Feldru. Hotar 15.271 j. c. Locui-ori: 
2377, dintre cari r. cat. 13, gr. cat. 2263, 
gr. or. 44, ref. 6, i-r. 51. După limbă: Ma
ghiari 16, Nemți 24, Slovaci 8, Români 
2329.

Maier. Hotar 29.172 j. c. Locuitori: 
2918, dintre cari r. cat. 113, gr. cat. 2669, 
gr. or. 26, aug. 1, ref. 21, isr. 88. După 
limbă: Maghiari 58, Nemți 141, Slovaci 12, 
Ruteni 8, Români 2683.

llva-mare. Hotar 35.767 j. c. Locui
tori : 3236, dintre cari r. cat. 32, gr. cat. 
3068, gr. or. 38, aug. 2, ref. 10, unit. 1, 
isr. 85. După limbă’: Maghiari 71, Nemți 
64, Ruteni 1, Români 3021.

Sângeorgiu. Hotar 28.459 j. c. Locui
tori : 3320, dintre cari r. cat. 23, gr. cat. 
3125, gr. or. 9, aug. 5, ref. 10, isr. 148. 
După limbă: Maghiari 43, Nemți 53, Ru
teni 2, Români 3222.

Rodna-veche. Hotar 19.440 j. c. Lo
cuitori: 4350, dintre cari r. cat. 1177, gr. 
cat. 2719, gr. or. 18, aug. 42. ref. 92, unit. 
4, isr. 298. După limbă: Maghiari 1060, 
Nen:țî 332, Slovaci 2, Ruteni 9, Români 
2945.

Rodna-nouă Hotar 17.508j.c. Locuitori: 
2139, dintre cari r. cat. 159, gr. cat. 1785, 
gr. or. 30, aug. 7, ref. 27, isr. 131. După 
lmbă: Maghiari 130, Nemți 154, Slov. 1, 
Rut. 30, Români 1802.

întreg comitatul Bistriță Năsăud are 
un teritoriu de 724.070 j. c. cu 119.014 lo
cuitori, dintre cari r. cat. 4927, greco-ca- 
tolicl 66.07^, gr. or. 15 290, aug. 22.874, 
ref. 3349, unit. 101, isr. 6385. După limbă: 
Maghiari 8475, Nemți 26.036, Slovaci 128, 
Ruteni 165, CroațI 9, Șerbi 4, Români 
82.256= 69.11%.

3) Comitatul Brașovului.
Brașov. H^tar 34.299 j. c. Locuitori: 

36.646, dintre cari r. cat. 9072, gr. cat.. 
905, gr. or. 10.943, augustanl 9677, ref. 
4049, unitari 780, isr. 1198. După limbă: 
Maghiari 14.115, Nemți 10.644, Slovaci 
200, Ruteni 1, CroațI 11, Șerbi 25, Români 
11.248.

Reșnov. Hotar 28.613 j. c. Locuitori: 
4801, dintre cari r. cat. 168, gr. cat. 30, 
gr. or. 2704, augustanl 1787, ref. 99, unit. 
8, isr. 5. După limbă : Maghiari 223, Nemți 
1848, Slovaci 1, CroațI 2, Sârbi 1, Ro
mâni 2611.

Satulung. Hotar 29.960 j. c. Locui
tori 6239, dintre cari r. cat. 240, gr. cat. 
4, gr. or. 3420, augustanl 2328, ref. 196, 
unit 15. După limbă: Maghiari 2705,Nemți 
100, Slovaci 3, Români 3428.

Comitatul Brașovului are un teritoriu 
de 260.416 j. c. cu 95.565 de locuitori, din
tre cari r. cat. 10.675, gr. cat. 1075, gr. or. 
33.901, ev. augustanl 42.082, ref. 5484, uni

tari 1030, isr. 1291. După limba: Maghiari 
31.191, Nemți 29.415, Slovaci 222, Ruteni 
3, CroațI 14, Șerbi 33, Români 33.886. 
După teoria lui Czirbusz: Români 34.940 
= 36.56%.

4) Comitatul Ciucului.

Comune cu populație mai numerosă 
românâscă sunt:

Ciuc-Ghimeș-Bu'kk. Hotar 10.323 j. c. 
Locuitori: 4413, dintre cart r. cat. 2271, 
gr. cat. 1848, gr. or. 27, aug. 24, ref. 96, 
unitari 14, isr. 133. După limbă: Maghiari 
2802, Nemți 146, Slovaci 8, Ruteni 19, 
CroațI 2, Români 1360.

Gyergyosalamâs. Hotar 34^3 j. c. Lo
cuitori.- 1485, dintre carî r. cat. 53, gr. cat. 
1360, gr. or. 5, ref. 1, isr. 64. După limbă.- 
Maghiatl 122, Nemți 23, Români 1340.

Gyergyovârhegy. Hotar 915 j. c. Lo
cuitori : 2'z90, dintre cari r. cat. 93, gr. cat. 
2163, gr. or. 17, isr. 17. După limbă: Ma
ghiari 154, Români 2136.

Gyergyobekâs. Hotar 9988 j. c. Locui
tori: 6368, dintre cari r. cat. 440, gr. cat. 
5741, gr. or. 3, aug. 3, ref. 9, unit. 1, isr. 
171. După limbă: Maghiari 482, Nemți 
145, Slovaci 1, Ruteni 2, Români 5735.

Gyergyobâlbor. Hotar 1609 j. c. Lo
cuitori: 1283, dintre cari r. cat. 150, gr. 
cat. 1067, gr. or. 12, ref. 7, unit. 1, isr. 
46. După limbă.- Maghiari 162, Nemți 43, 
Români 1078.

Gyergyotolgyes. Hotar 60.776 j. c. Lo
cuitori : 3053, dintre cari r. cat. 1826, gr. 
cat. 908, gr. or. 6, aug. 3, ref. 27, unit. 2, 
isr. 280. După limbă : Maghiari 1890, Nemții 
262, Români 894.

Gergyohollo. Hotar 548 j. c. Locui
tori: 1333, dintre cari r. cat. 391, gr. cat. 
876, gr. or. 8, aug. 4, unit. 1, isr. 53. După 
limbă : Maghiari 430,Nemți 29, Români 883.

Comitatul Ciucului are teritoriu de 
844.375 j. cat. cu o populație de 128.382, 
dintre cari r. cat 104.287, gr. cat. 21.100 
gr. or. 169, augustanl 241, ref. 956, unit. 
103, isr. 1518. După limbă: Maghiari 
110.963, Nemți 1062, Slovaci 43, Ruteni 38, 
CroațI 6, Serbii, Români 15.936. După teoria 
lui Czirbusz Români 21.230 = 16.53%.

5) Comitatul Cojocnei.

Clușiu. Hotar 28.159 j. c. Locuitori: 
49.295 (2625 militari), dintre cari r. cat. 
16.041, gr. cat. 7028, gr. or. 968, augustanl 
1719, ref. 16.895, unitari 1704, isr, 4730. 
După limbă: Maghiari 40.845, Nemți 1784, 
Slovaci 83, Ruteni 9, CroațI 12, Sârbi 22, 
Români 6039.

Coșocna. Hotar 12.504 j. c. Locuitori: 
3767, dintre cari r. cat. 1057, gr. cat. 845, 
gr. or. 8f'9, aug. 6, ref. 801, unit. 207, isr. 
42. După limbă : Maghiari 2038, Nemți 8, 
CroațI 2, Români 1614.

Mărișel. Hotar 13187 j. c. Locuitori: 
2076, dintre cari r. cat. 10, gr. cat. 29, gr. 
or. 2002, aug. 4, ref 14, isr. 17. După 
limbă: Maghiari 49, Români 2026.

Feleac. Hotar 3726 j. c. Locuitori: 
2033, dintre cari r. cat. 5, gr. cat. 1979, gr. 
or. 20, ref. 10, unit. 4, isr. 12. După limbă 
Maghiari 35, Români 2002.

Comitatul Coșocnei are un teritoriu 
de 869.061 j. c. cu 253.656 locuitori, dintre 
cari r. cat. 24.821, gr. cat. 113.136, gr. or. 
36.578, aug. 7864,-ref. 58.297, unitari 3020, 
jidovi 9858. După limbă : Maghiari 95.626, 
Nemți 9058, Slovaci 170, Ruteni 9, CroațI 

33, Sârbi 22, Romani 146.268. După teoria 
lui Czirbusz Români 149.685 = 59.01 °/0.

Delaletca.SOIRILE D1LEI.
— 23 Noemvrie v

Românii în America. Se scie că 
din Transilvania au emigrat mulți Români 
în America, cu deosebire din comitatul 
Făgărașului, Sibiiului și al Târnavei - mici 
și mari. Numărul lor se urcă la vr’o 2000 
numai în patru orașe anume: Cleveland, 
Canton, Joungstown și Alliance, afară de 
cei risipiți prin Niles, Salem, Massilon și 
Cincinnati și al căror număr nimeni nu-1 
scie. După cum i-se scrie diarului „Foia 
Poporului" din Sibiu din Cleveland (Ohio) 
Românii din acel oraș în număr de 4—500 
s’au hotărît a înjgheba o societate pen
tru ajutorarea bolnavilor. La adunare s’au 
adunat 37 de Români. Pavel Borzea din 
Viștea de jos a ținut o cuvântare și tot 
el a fost însărcinat cu facerea statutelor. 
La 2 Noemvrie s’a ținut apoi a doua adu
nare, în care s’au primit statutele. Socie
tatea va purta numirea „Romana Carpa
tina11. Auplătit40 inși câte 2 dolari taxă, 
la olaltă 80 dolari, cari s’au depus la o 
bancă. Președinte a fost ales Pavel Bor
zea din Viștea de jos (Făgăraș) ; vicepre
ședinte Nichifor Barză din Bertan (T. mare) 
secretar Andreiu Opincariu din Sebeșul- 
săsesc; cassar Simion Bârză din Bertan; 
controlori Nicolae Cârjă, Viștea de jos și 
Ioan Coman din Țapu (T. mare); mem
bri în comitet: Nicolae Mihălțanu din 
Sebeșul-săsesc, Bucur Manta din Daia să- 
sescă, Patrichie Petru din Ferihaz, loan 
Dan și Iacob Helmu din Bertan, loan 
Mușatu din Sâmbăta inf., loan Morariu, 
Petrifaleu, și loan Ursu, Sebeșul săsesc.

Incendiu în Rebrișora. Ni-se scrie 
din Rebrișora: Abia sunt doi ani împli
niți de când în comuna ndstră, Rebrișdra, 
un foc iscat din șura unui jidan la cen
trul comunei a nimicit casele și averea 
vecinilor săi și era să cadă jertfă și casa 
parochială, decă zelul poporului nu o inân- 

-tuia. Acum în 28 Noemvrie a. c. s’a is
cat din nou foc tot din șura acelui jidam 
der nu diua, ca atunci, ci ndptea între 11 
și 12 dre. Doi vecini ai jidanului au ars 
din nou și casa parochială (proprietatea 
preotului) încă a prins flăcări. Pe când 
sosi poporul la fața locului era cuprins 
jumătate acoperișul, și poporul atâta zel și 
bărbăție a desvoltat spre mântuirea casei 
preotului lor, încât de jumătate arsă, o 
scăpară de nimicire. Erau dmeni, cari 
prindeau focul cu mâna, și-l aruncau jos 
de pe casă așa, încât mulți s’au pomenit 
a doua di cu mânile și picicirele arse, 
pline de beșici și răni. O bună parte din 
acest merit, o are și d-1 Macedon Gri- 
gorița not. pens. în Năsăud, care din în
tâmplare fiind de față conduse poporul cu 
sfaturile sale ca pompier expert, pănă 

când sosind pompierii din Năsăud stin
seră focul cu. totul. De 5 ori a fost pus- 
în primejdie centrul comunei, din curtea 
acestui jidan. Ar trebui să se găsâscă 
vr’un mijloc, ca se scape centrul comunei 
de acestă calamitate. — C.

Duel între doi deputați. In ședința 
de la 5 Decemvrie a camerei deputaților 
din Budapesta, deputatul sas Korodi din 
Brâșov s’a âpărat contra învinuirilor, ce- 
i-s’au adus, cum-că ar scrie prin diare 
contra Maghiarilor. Korodi a dis, că nu 
scrie din ură contra Maghiarilor, ci își 
apără nemul contra șoviniștilor. Deputatul 
Kubik l’a insultat pe Korodi, spunendu-i 
cuvintele: „Mincinos ordinar" și altele de 
felul acesta. Korodi l’a provocat pe Kubik 
la duel.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat la „Fundațiunea 
Iordan Muntean*  cu prilegiul parastasului 
de adl (23 Novemb. v. 1902) suma de 
200 (douesute) corone, donată de văd. 
d-na Maria lord. Muntean întru aminti
rea de veci a neuitatului ei consoț Iordan 
Munteanu, fost asesor sla sedria orfanală 
din Brașov. — Primăscă piâsa ddmnă 
cele mai căldurdse mulțămite pentru ina- 
rinimdsa donațiune, âr răposatului ei con
soț Dumnedeu să-i facă parte de eterna 
odichnă! — Direcțiunea scotelor medii gr. 
or. române.

mine, D-le, că de! domn îi fi, da tot de ai 
noștri ești, că tot de pe-aici ai răsărit".

N’am mai putut să nu-i fac voia, prea 
’ți poruncea bătrânul ăsta, când te îmbia, 
și-am închinat amândoi.

La masa din fund erau vre-o opt per- 
sone, bărbați și femei și cântau cu toții un 
cântec cunoscut:

„Foie verde mărăcine
Ce mie ml-e drag pe lume“.

Numai Dochița sta dusă pe gânduri. 
Cu capul răzimat de mână, de-șl ascundea 
tot obrazul stîng, se uita lung par’ c’ar fi 
așteptat pe cine-va. Fața ei rămânea ne
mișcată la tote rîsetele dimprejur. Par’ c’ar 
fi fost streină de totî de pe lângă ea, de 
totă lumea. Și ce frumosă se făcuse! Ochii 
ei albaștri erau așa de limpedi și așa de 
buni, că te lăsau să-i citescl pănă în adân
cul inimei. Blândă ca o iconă, tenjitore ste- 
tea și ea între ceilalți, ca o păsărică rătă
cită de cuib. Pe frunte îi cădea o șuviță de 
per, par’ că ar fi vrut să-i sărute ochiul 
drept.

— „Asta-i Dochița ledului, bade 
Gheorghe?"

Primar decorat. Maiestatea Sa a 
conferit primarului din Micalaca crucea 
de argint pentru merite, ca semn de re- 
cunoscință pentru serviciile sale credin- 
ciose.

Omor. Din Oșand (Vasand) ni-se 
scrie: In 26 Noemvrie pe la drele 8V2 
sera, un individ infam și pănă acum ne
cunoscut a împușcat pe ferâstră pe ju
dele (primarul) comunal Toder Dulo din 
Oșand (Bihor). Nenorocitul a cădut îndată 
mort, fiind străpuns de cinci glonțe în 
piept. Ucigașul — deși erau cu judele 
dece omeni în casă — a reușit să fugă și 
să-și perdă urma prin întunerecul nopții, 
er omenii de față înspăimântați, n’au ur
mărit de loc pe ucigaș. întâmplarea a fă
cut o durerosă impresie asupra locuitori
lor, fiind numitul jude om cinstit și deș
tept, care a condus afacerile comunei 
timp de mai mulți ani. Nici prin purtarea 
lui privată, nici prin conducerea oficiului 
seu, Tdder Dulo n’a dat causă de nemul- 
țămire. De aceea fapta ucigașului e ne- 
înțelesă. înmormântarea i-s’a făcut la 28 
Noemvrie prin trei preoți, asistând co
muna întregă. S’a pornit cercetări, însă 
pănă acuma nu s’au aflat dovedi.

Atentatul de la Euxinograd. Se 
scie, că prințul Ferdinand al Bulgariei 
plimbându-se Vineri împreună cu adju
tantul seu d-1 colonel Markoff în parcul 
de la Euxinograd, zări pe o potecă un bi
lețel pe care era pusă o oglindă de buzu-

— „Asta,'taică, da ce, nu cumva țl-a 
căcjut la inimă? Hai ?“....

— „Cum s’a schimbat, bade Gheorghe, 
o cunosc de mică, am copilărit cu ea și 
’ml era dragă ca ochii.“

— „Hei, taică, ce nu se schimbă cu 
vremea! Șl-apoi câte-a mai pățit, mă mir 
că n’a îmbătrânit’o de totu.

— „Da ce-a pățit, bade Gheorghe?"
— „Hei, apoi să vedl cum a fost. 

Când era de 12 ani rămase orfană și-a luat’o 
un biet creștin de a crescut’o. N’a prea 
plâns ea mult mortea mă-sii — era copilă, 
și ce scia ea — și apoi când o podidea 
dorul s’alina cu cântecul, și-și uita de tâte, 
cânta ca o privighitore, dău așa, de era de 
minune pe aici prin sat. Ai aurjit’o d-ta vre
odată? N’ai audit’o. S’o aucll, că te ’mbată 
dintr’odată și remâi în drum și te ’nvâr- 
tesci în loc, de nu mai scii unde țl-e casa.

Când s’a făcut mai mărișâra muriau 
flăcăii după ea, și pace. Umbla mai mult 
singhră și Duminecile și sărbătorile numai 
ce-o vedeai că răsărea pe vre-o costă și 
începea să cânte, de opria hora din joc. 

Lumea dicea că-i cam sărită; de, sciu eu? 
pote unde și-aducea aminte de mă-sa.

Odată s’a pripășit pe aici un cioban 
frumos, par’c’ar fi fost diu poveste, și voi
nic ca un brad. Aducea puțin cu d-ta la 
sprâncene,Șba și la nas, dâr avea mustața 
mai mare. De, sciu eu cum? dâr s’a dat 
la dragoste cu Dochița, vorba aia: Unde-i 
dor și tinerețe....

Ișl păscea turma pe Dealul Călugăru
lui. Spuneau unii c’ar fi văcjut’o de multe- 
orl pe Dochița coborînd dintr’acolo. Eu 
nu sciu, n’am vădut’o. Ce sciu e dor atâta, 
că Dochița a făcut un băiat de-i trăesce și 
astădl. Asta țl-o spui, că se vede, și ce se 
vede nu-i păcat s’o spui.

Ciobanul, ca ciobanul, se duce după 
iârbă și după vreme și într’o bună dimi- 
neță a plecat cu Dumnedeu. Și așa a fost: 
a rămas pustie de rîsul lumei. Creștinul 
care-o ținea, ce era să facă ? I-a dat dru
mul pe uliță, și-așa a trăit ea lucrând pe 
ici colo cu diua, sera se culca la o femeie 
bătrână, bună la inimă, colea lingă bise- 
ricău.

In cârciumă cheful se ’ncinsese de-a 
binele.

— „Ia ’n ^ascultă, măi sgripțuroiule, 
dise unul mai în verstă lăutarului — să-mi »
tragi acum a lui Ghiță Oătănuță, să te văd".

— „Lasă-menea Mușat, că-i prea lungă, 
păcatele mele, și ’s răgușit. “

— „Apoi.di numai nițel, că dor, nu te 
pune nimeni s’o dicl totă, harămină!"

— „Apoi hașa da, da de un’ să ’ncep“?..
Pe când țiganul îșl înstruna viora, 

nimeresce ’n cârciumă un drumeț îmbrăcat 
neințesce, cu nisce ghete rupte pline de 
praf, cu pantalonii găuriți la amândoi ge
nunchii și pe cap c’o pălărie de paie mare 
și plină de noroid. Era topit de beutură, 
de de-abia se mai ținea pe piciore. Ceru o 
țuică și badea Gheorghe îmi făcu semn cu 
cotul, și-l întrebă: „Da de undii vii, măi 
neamțule ?“ Neamțul se uită lung și bol
borosi ceva.

„Măi neamțule, ori joci una ori dai 
de dracu cu mine! Ia se te văd“.

Străinul plăti șl-apoi începu să sară 
în spre ușă, și p’aci țl-e drumul. Se făcuse 
un rîs de s’audia de la a șeptea casă. 
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nar spre a nu fi luat de vânt. Biletul con
ținea declarația, că autorul seu venise se 
asasineze pe prinț, der fiindu-i milă de co
pii prințului, a renunțat la planul seu. Se 
făcură imediat minuțiose căutări în întreg 
parcul și fu găsit ascuns într’un boschet 
un tîner nearmat și tremurând de frică 
Prințul Ferdinand îî luă singur interoga
toriul.

— Pentru ce ai voit să me omorî? îl 
întrăbă dânsul.

Anarchistul fdrte naiv îî răspunse, că 
el a credut că-șî va face o datorie sfântă 
omorând un Suveran.

— Și pentru ce ai renunțat la pro- 
ietul tău?

— De ore-ce vederea copiilor prin
ciari m’a mișcat.

— Der tu nu eștî înarmat?
— Am aruncat revolverul în marc.
Și într’adevăr nu s’a găsit la el decât 

cartușe de revolver.
Acest individ atât de original, a fost 

imediat arestat. El a fost în ultimul timp 
funcționar comercial la Rusciuk. Nu este 
însă stabilit, decă acest nenorocit a vroit 
într’adevăr să comită un asasinat, său șî-a 
pierdut lațiunea prin cetirea cărților anar- 
chiste pe carî nu le pote înțelege. Diarele 
bulgare dau o forte mică importanță aces
tui fapt.

Limba jidovescă în diplomație. 
Secretarul de stat al Statelor-Unite Iohn- 
Hay se scie, că îșî luase nasul la purtare 
și a îndrăsnit se trimită tuturor puterilor 
o notă în care protesteză r contra guver
nului român, pe motiv că nu vrea se dea 
drepturi jidovilor. Se scie însă și aceea, 
că nota americană n’a fost băgată în 
sămă de nimenî. Dâr Hay se înțelege, că 
a primit o mulțime de felicitări de la co
munitățile israelite. D-l Hay la rândul său 
șî-a ținut de datorie a răspunde la aceste 
felicitări și rabinul din Evansville a pri
mit de la Hay o scrisdre în limba ebraică 
în care dice: „Bărbate! Am primit scri- 
sorea Ta. M’am bucurat de rândurile, ce 
mi-le trimițî și în cari îmî scrii, că activi
tatea, ce am desvoltat’o în interesul co
religionarilor tei a ajuns un frumos suc
ces. Rog pe Dumnezeu ca să reușescî în 
planurile tale și să binecuvinteze munca 
corporală și spirituală a coreligionarilor 
tăi. — Prietenul tău lohn Hay'1. — Insușî 
diarul „Israelitisches Familienblatt", care 
publică acestă scrisore, se miră de atâta 
loialitate din partea lui Hay. De ce se se 
mire. Pote și Hay va fi un puiu din se
minția lui Israel.

Mortă în diua cununiei. Dumineca 
trecută s’a întâmplat o groznică nenoro
cire într’o biserică greco-catolică. Luăm 
soirea acesta din foile ungurescî unde nu
mele e scris: Tohat și nu putem sci cu si
guranță, care comună va fi acesta, de 

drece în limba ungurescă sunt trei comune 
cu acest nume, er pe românesce una se 
chiamă tot Tohat (Selagitî), a doua Teu 
(Blașifi), er a treia Tăurî (Năseud). Așa 
der în biserica din Tohat se sevârșia cu
nunia teologului Silviu Vlad cu d-sora 
Sidonia Brăteanu. De odată însă din fla
căra- unei luminări s’a aprins vălul și haina 
miresei. Domnișorele Ella Pop și Olga 
Radu, vrând se stingă focul, s’au aprins și 
hainele lor. Aceste două din urmă au fost 
salvate de și cu arsuri grave, der miresa 
sărmana șî-a dat sufletul în noptea, care 
credea, că îî va fi noptea de nuntă.

Morte prin strâng. In tjiua de 4 
Decemvrie a fost spânzurat în Clușiu Fr. 
Friedrich, care primăvara trecută a omorît 
pe factorul de poștă Biirger din Glușiii și 
a vrut să-l jefuescă. Complicii lui au fost 
osândiți la mai mulțî ani temniță, er Fried
rich la morte. S’a făcut petiție la Maies
tatea Sa, ca se-i schimbe sentința de mdrte 
în închisdre pe viață, însă fără resultat. 
Friedrich s’a spovedit și cuminecat și ră- 
zimat de brațele preotului, s’a dus la spân- 
zurătore, ținând crucea în mână și săru
tând chipul Mântuitorului. Călăul Băii 
Mihăly cu doue calfe ale sale i-au pus 
ștrengul în gât și Friedrich în 6 minute 
a fost mort. In Clușiu n’a fost spânzurare 
de 20 de anî. Publicul s’a interesat forte 
mult de acâstă executare, der procurorul 
n’a dat bilet de intrare decât la fdrte pu
țini dmenî.

Călăul Băii Mihâly, care a venit 
se spânzure pe Friedrich, este om însurat 
și se ocupă cu agricultura în comuna Fadd 
(com. Tolna). Unul din cele două calfe 
cari îî ajută la Ispânzurat, este fiul seu. 
Un diarist din Clușiu întrebândul, decă e 
Maghiar, a răspuns sumeț: da noi suntem 
Maghiari44. Cu tdte acestea nu s’a găsit 
nimenî în Clușifi, care să-l primescă în 
gazdă pe Bali. La hoteluri pretutindenea 
i-se răspundea, că nu-i odae, așa că a tre
buit să-l găzduescă într’o odaie din curtea 
tribunalului. Din causa acâsta s’a supărat 
rău Bali pe Clușenî și de si spunea, că a 
venit cu drag aicî, după-ce a vedut primi-- 
rea ce i-s’a făcut, a declarat unui jurna
list, că nu vre se vadă nimic din acest 
oraș. Nicî statua lui „Matiaș crai?44— „Pote 
se se cufunde în păment" a răspuns Bali 
„Eu nu vreu s’o ved“.— Călăul primesce 
pentru ridicarea spânzutorei și pentru spân
zurare suma de 61 cor. 80 banî, are diurnă 
de 12 cor. 60 b. (calfele 6 cor 30 b.), i-se 
plătesce biletul de tren atât lui (cl. II) 
cât și calfelor (cl. III). Pentru executarea 
lu Friedrich a presentat o socotelă de 
332 cor. 40 fii. — Bali se plânge, că nu-i 
merge bine meșteșugul. Se înțelege, că 
dăcă ar spânzura în fie-care di pe câte 
unul, atunci' n’ar schimba, în ce privesce 
lefa, nicî cu un funcționar înalt.

Un deputat nebun. Dilele acestea 
deputatul Coloman Szabd a fost cuprins 
în camera deputaților de o nervositate 
mare și a început să vorbescă fel de fel 
de bazaconii. Szabd s’a dus la ministrul 
președinte Szell și i-a spus, că el e în 
stare a inventa în trei minute balonul cu 
cârmă. Câțî-va prieteni luându-1 împrejur, 
l’au pus în trăsură și l’au dus la locu
ința lui.

Vulpe cu panglică la gât. In Preș- 
mer a întrat o vulpe în curtea unui ță
ran și a început să se ospeteze din găinî. 
Vulpea însă a fost împușcată. Atuncî s’a 
vedut, că avea la gât o panglică frumosă 
roșie cu mărgele.

Dramă de amor. Erî, Vineri dimi- 
neța s’a împușcat pe promenada de sus 
părechea amorosă, Bukur Ferencz caljă 
de lăcătuș și Benedek Itilis. Glonțul a ni
merit pe fată în partea rărunchilor, er 
Bukur a fost nimerit de două glonțe în 
partea stângă a ipeptului. Amândoi au 
fost transportați încă vii la spital.

Grevă sângerosă în Rusia. Un nu
măr de 3000 lucrători de la atelierile dru
mului de fier Wladikawkaz la Rostow, 
s’au pus în grevă la 4 Noemvrie trecut, 
cerând mărirea lefurilor și scăderea orelor 
de muncă. In dina de 11 Noemvrie, gre
viștii s’au adunat spre a manifesta. Caza
cii intervenind, au fost bătuți cu pietri. 
Un ofițer și 9 soldați au fost rănițî. Ca
zacii au tras focuri de armă asupra inul- 
țimei, omorând 4 greviști și rănind pe alțî 
17. In t^iua de 15 Noemvrie, greva s’a în
tins și la stația Ticharetzkaja, unde de 
asemenea s’au produs ciocniri între gre
viști și cazaci, carî au fost lapidați. Ca
zacii au atacat atuncî mulțimea cu săbiile 
și apoi au dat salve, omorînd doi greviști 
și rănind 19. S’au făcut 102 arestări.

Om turbat. înainte de asta cu câ- 
te-va cj'le cantonierul de la căile ferate 
Ștefan Holzl din Timișdra a fost mușcat 
de un câne turbat. El fii trimis în institu
tul Pasteur din Budapesta, de unde după- 
ce i-s’a aplicat tratamentul a fost conce
diat mai alaltă-erî. In dina de 4 Dec. 
!nsă la orele 3 dimineța nenorocitul a fost 
cuprins de turbare, care a isbucnit cu 
mare furie. In locuința sa a sdrobit totul 
și numai cu mare greutate a putut fi în
frânat. HcSlzl a fost dus la spital.

înjunghiat pe stradă. Alaltă-erî 
ndpte pe la drele 12 chelnerul Iosef Ko- 
nig din Timișdra mergea acasă spre su- 
burbiul Iosefin, însoțit încă de trei tova
răși. In strada Hunyadi se lovi de un tî- 
năr, care îl înfruntă cu următorele cu
vinte: „Oere-țî scuze, căcî de nu, te câr
pesc14. Chelnerul șî-a cerut scuse, der flă
căul cu tote acestea șî-a scos cuțitul și 
i-a aplicat cu el două împunsături. Cei trei 

soțî au fugit, atentatorul a scăpat, er ne
norocitul a rămas în drum leșinat în urma 
perderii de sânge. Un gardist l’a dus la 
spital. Revenindu-șî la consciență, spunea, 
că atentatorul a fost un tînăr în etate de 
vr’o 20 ani și că semănă cu chelnerul 
Dorner.

Un urs în Stejeriș. Vineri dimi- 
ndța căpitanul Bertl din reg. nr. 2 din 
Brașov mergând cu compania sa la esercițiu 
de tir pe platoul de sub „Stejeriș14 a obser
vat în zăpadă urme de urs. După terminarea 
esercițiului, căpitanul, un vânător pasio
nat, întorcându-se acasă și-a luat pușca și 
urmărind ursul, a dat de el și l’a împuș
cat cu un singur glonț. Ursul pdte să fie 
în etate de 2 anî.

„Cumperați fete". După cum scriu 
diarele rusescî, în Corea a fost anul 
acesta recoltă forte rea și dmenii îșî vend 
femeile și fetele. Vândarea se face la 
târguri seu direct din casa părintâscă. In 
dile de târguri vândătorii umblă prin târg 
mânând înaintea lor câte 3—4 fete și 
strigând: „Cumpărați fete! Fete frumose ! 
fete ieftine! Prețul este după etate după 
desvolrare și după frumuseță. O copilă 
costă 2*/ 2 Jen, o fată de 13—14 anî 30— 
40 Jen. Un Jen = 5 cordne. Neguțătorii 
bogațî cumpără adesea mai multe fete 
de la omenii săracî și după ce le hrănesc 
bine, ca să aibă înfățoșare mai frumosă, 
le vend ărășî cu frumos câștig.

O lege contra sărutatului. Se scrie 
din New-York: In camera legislativă din 
Virginia (America) Dr. Ware a presentat 
un proiect de lege, prin care se interdice 
sărutarea. Sărutarea, după acel proiect, 
va fi permisă numai acelor persone, carî 
au certificat de la medic, cum că sunt 
sănătoși. In motivarea proectului se dice 
că sărutarea este mijlocul cel mai primej
dios pentru a lăți bolele, mai ales pentru 
organele respiratorice, ca plămânii etc. Ca 
pedepsă să pune amendă pană la 5 do
lari pe sărutare. — Di-le Americani și 
pace!

Rectificare. In darea de semă des
pre sumele întrate cu ocasiunea petrece- 
rei cu representație teatrală aranjată de 
tinerimea română din Scheiu (Tocile) s’a 
omis a-se arăta, că printre contribuențî 
sunt și d-nii Dr. Fruma cu 1 cor., Mircea 
Constantinescu 2 cor, și N. O. 80 banî — 
ceea-ce prin acesta rectificăm esprimând 
mulțumită numiților domnî. — Diletanții.

Serată italiană—vienesă. Musica 
comunală din Brașov va da Duminecă în 
7 Noemvrie sera o serată italiană-vienesă 
în sala hotelului Europa sub conducerea 
capelmaistrului Max Krause. Programul 
variat este alcătuit din composiții de 
Reinhardt, Rossini, Bayer, Verdi (Trouba
dour-duett pe Fliigelhorn și bucium de

Nenea Gheorghe se aședâ lângă mine 
clătinând din cap. „Al dracului neamț, deș
tept; ai vădut cum și-a făcut vent, ca să 
nimerescă ușa ? Altfel nici nu mai eșia de 
aici, că prea era topit, săracu!44

După întâmplarea asta, la masa Do- 
chiții începu cântecul. Chiar ea era mai 
veselă, da veselă de tot, că se porni să bea 
pahar după pahar. Ii clisei cârciumarului 
să le mai aducă vre-o două ole cu viu și 
oând le vădură, toți rămaseră mirați. După 
ce aflară de la cine sunt, fură și mai ve
seli. Par’ că-i văd cum se sculau în pieiore 
și-mi închinau...

Numai Dochița ledului se uitâ'la mine 
fără să dică nimic, dâr în ochii ei citii ca 
într’o carte deschisă și cum mă privea, îmi 
spunea multe de pe vremurile petrecute 
pe lunca satului....

Avuitî norocul să bag de semă cum 
încet-înoet i-se resfiră pe față o veselie 
blândă. Cine scie, dâcă nu trăia atunci prin 
vremurile pline de sore, dăcă nu mă simția 
ținend’o de după gât, dâcă nu-i eram drag 
pentru un moment acestui suflet ales și 
nenorocit ?

— Ce-ar fi, bade Gheorghe, dâcă i-ai 

dice să cânte ceva? Nu șl-a deschis gura 
totă sera și did că ’nghiață apele când 
începe.

— „De, să-i cj’c, taică — îngână bă
trânul — numai s’o lase bărbatu-său“.

— „Da ce, e măritată?
— „Cu ocheșu ăla de lângă ea, un 

om al dracului i-se năzărește din senin44.
Era urît și ursuz. Cu sprâncenele ne

gre îmbinate și c’o căutătură sălbaticătL- 
Amețit de beutură, stătea cu capul răzi- 
mat de mână și ochii pe jumătate închiși. 
Când se ridică badea Gheorghe și sta în 
cumpănă se se ducă, să nu se ducă, băr
batul Dochiței cădu cu capul pe masă și 
adormi. Badea Gheorghe prinse curagiu și 
se apropie de masa lor. Ii spuse Dochiții 
rugămintea mea și ea cu frică arăta cu ochii 
la cel care-i durmea la drepta.

— „Haide..., așa încetișor, nicî n’are 
s’audă.44 O hotărî.

Lăsată pe mână stângă, cu ochii per- 
duțl cânta Dochița Iedului cum n’am mai 
audit pe cine-va să cânte. Par’ că vedeai 
cum i-se topesce inima bucățică cu bucă
țică în fie-care vorbă ce-o dicea. Lumea o 
asculta ca ’n biserică.

Badea Gheorghe, scuturându-șl pipa 
’n palmă, îmi șopti rîdend pe sub mustață:

— „Âsta-i cântecul ei..., de când cu 
Ion ciobanul..., îșî cântă focu, săraca44.

Cântecul ei!
Era o melodie de doină, cu refrenul 

„Ioane, Ioane...", în care i-se topia sufletul.
Tot timpul cât a cântat, ochii ei nu 

s’au deslipit de-ai mei și-mi spuse mie, to
varășului nedespărțit de altă dată, mie îmi 
spuse tot focul, care o ardea acuma.

*

M’a urmărit multă vreme cântecul 
Dochiții și mt-a părut rău în tot-dâuna că 
nu ini-a dat prin gând să-l scriu, când am 
audit’o cântându-1.

După un an i-am scris cumnatului 
meu, rugându-1 să facă ce o face s’o întel- 
născă și să scrie după ea cântecul audit 
în acea nopte din sărbătorile Pascilor.

După o săptămână primesc o scrisore 
în care între altele îmi spune:

„Dochița nu mai e la noi. A plecat 
într’o bună diminăță cu copil cu tot. Unde? 
Nimeni nu scie. Pretinile ei pe cari le-am 
întrebat, nu sciu cântecul acela. Nimeni 

nu-1 scie, era al ei, ea l’a făcut și s’a dus 
cu el...44

N’am s’o uit nici odată!
Acum când scriu aceste amintiri sunt 

într’o odaie luxosă, înconjurat de palate, 
aud fără să vrău uruit de trăsuri, cari portă 
vanitatea îmbrăcată în mătăsuri și prostia 
giugiulită de speranțe obraznice. Mă simt 
străin, străin de tote de prin prejur și nu
mai chipul ei îmi răsare limpede în singu
rătatea camerei, ca chipul unei sfinte. O 
văd șl-o simt aprope de sufletul meu. Părul, 
racje de sore, mi-amintesce întinsele lanuri 
de grâu în toiul verii, fruntea ei luminată, 
lumina dulce a șesurilor țării nostre, în ochi 
portă totă poesia văilor și răcorea dumbră
vilor scăldate de rouă, er pe buze cu totă 
furtuna din suflet, i-se jocă un surîs liniștit 
ca o rază de credință pentru vremurile 
viitore.

S’o uit pe ea ar în însemna să-mi 
uit țăra.

Z. Bârsan.

APA AMARA „FHA1TCISC IOSIF“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetâ pretutindeni.
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Krofta și Iohl), Millocker, Mascagni, 
Strauss, Leoncavallo, Komzak și 1. F. Wag
ner. — începutul la 8 ore sera. Intrarea 
60 bani.

Restauratorul de la casa de tir. 
învită on. public la săniet (a se da cu 
cidcle) pe livada tirului, care se va în
cepe mâne, Duminecă, precum și la visi
tarea restaurantului de la „Casa de tir".

Iu restaurantul Redutei se vor da 
astădî, Sâmbătă și mâne, Duminecă săra 
representații de varietăți. O trupă esce- 
ientă va delecta publicul cu un program 
variat. Debut cu patru urși dresați. — 
Bere de Pilsen.

Avis. Dedre-ce Calendarul Lumea 
Ilustrată împlinesce 10 ani de esistență, 
va apare la 30 Noemvrie, ca ediție festivă. 
El va conține peste 300 de ilustrațiunî 
splendide și un text fdrte interesant.

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 tdte 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.

Emilia Rațiu, ca soție, și Emilia, 
Dorina, Felicia, ca fiice, anunță cu cea 
mai adâncă durere tuturor consângenilor, 
amicilor și cunoscuților, că neuitatul soț, 
resp. tată

Dr. loan Rațiu,
fost advocat, vicecomite, deputat dietal, presidentul 

partidului național etc.

adormind lin și-a terminat vieța dedicată 
binelui națiunii, în 4 Decemvrie a. c. la 
orele 5 și jum. p. m. în etate de 74 ani.

Rămășițele pământesc! ale scumpului 
defunct vor fi aședate Duminecă, 7 De
cemvrie, la 3 ore p. m. spre repaus etern 
în gradina bisericei gr. cat. din loc (Brii- 
ckengasse 7.)

Sibiiu, 5 Decemvrie 1902.
Fie-i amintirea eternă!

♦

„Tipografia11 societate pe acțiuni în 
Sibiiu, cum și diarele naționale „Tribuna*  
și „Foia Poporului*  au durere a anunț» 
■că presidentul

*) Om care nu crede în Dumnedeu.

Dr. loan Rațiu,
advocat, fost vicecomite, deputat dietal etc. etc.

după o vidță laboriosă și cu merite nepe- 
ritore pe terenul național, a adormit în 
Domnul Joi în 4 Decemvrie c. la orele 
5'/2 d. a. în etate de 74 de ani.

Rămășițele pământesc! ale răposa
tului vor fi depuse spre odihna vecinică 
Duminecă în 7 Decemvrie c. la 3 ore d. a. 
în cimiterul gr. cat. din loc.

F’ie-i odihna lină și memoria bine
cuvântată !

Sibiiu, 5 Decemvrie c.
George Pop de Băs^sci, 

vice-president.
Silvestru Moldovan.

director.

C o n v o c a r e.
Reuniunea femeilor române pentru 

■ajutorarea veduvelor ser ace din Brașov și 
Săcele îșl ține adunarea sa generală ordi
nară, conform cu prescrierea statutelor, Sâm
bătă în 30 Noemvrie st. v. (13 Dec. st. n.) 
— Diua de sf. Andreiu, — după prând la 
3 ore, în sala festivă a gimnasiului român 
din loc.

Obiectele: 1) Raportul comitetului 
«despre activitatea sa în decursul anului și 
propunerile lui. 2) Raportul cassarului. 3) 
Alegerea a 2 membre pentru întregirea 
«comitetului. 4) Eventuale propuneri din 
partea membrelor.

La acâstă adunare generală invităm 
pe tote membrele fundatore și ordinare ale 
ÎReuniunei..

Brașov, 22 Noemvrie st. v. 1902.
Balașa Blebea, Dr. I. Blaga,

presidents. secretar.

,.€am lacem noi ci-itica41? 
„Revista Ilustrată" din Bistriță a publicat 
de curând, în nr. 21, un articol sub acest 
titlu, scris de un domn V. E. Moldovan. 
Suntem gata a da un premiu frumos ace- 
uia, care va fi în stare să ne spună ce 

anume vre se fiică seu să constate acel 
domn V. E. M. în articolul seu.

Decă cine-va ar ave interes de a 
cunosce mai de aprdpe ingeniul d-lui V. 
E. M., n’are decât să cetescă prosa lui 
confusă din „Rev. Ilustrată".

V. E. M. scrie: „Când se pune vre
unul la criticat (!), o face pentru-că n'are 
alta de lucru. Atunci înșiră la vorbe gra
tuite, ieftine — nebasate. Așa, că la noi 
critica a devenit sinonim (?) cu „vorbei 
gole*.  .

Nici cel mai renumit pictor să fi fost 
V. E. M. nn putea să-și zugrăvescă mai 
bine propriul seu portret. Spre a încununa 
autoportretarea sa, V. E. M. introduce cu
vintele de mai sus, așa.... „Va părea naiv 
și superfluu dar tot, că mă și ocup (!) cu 
un cas așa de neînsemnat, der eu cred, 
că mai bine nu pot ilustra superficialita
tea ndstră“...

Vrea să fie și glumeț, ba chiar sa
tiric d-1 V. E. M., der se muncesce în za
dar. De pildă el scrie: „Adecă noi, — 
Românii, — fii d-le, — noi Românii (par
că ar scrie o chitanță după obiceiul vechiti, 
adăugând la suma în cifre cuvântul: di 
ațâți și ațâți zloți de argint) — popor 
atât de „învățat", descendent! ai divului 
Traian"... Acesta e spiritul ce-1 desvoltă 
V. E. M. „când se pune la criticat".

După-ce, vrând se arate, ce-i cri
tica, aduce ca esemplu „Gura Satului", 
„Controla", „Vulturul, „Trib. Pop." etc. 
V. E. Moldovan se opresce la „blânda 
nostră: „Gazetă a Transilvaniei", și „se 
pune la criticatul" unei scirl a dilei, apă
rută în diarul nostru de Dumineca 22 
Sept. (5 Oct.) a. c. unde se vorbesce de 
mortea romancierului Zola.

„Icecă*  (vorba d-lui V. E. M.) ți- 
ne-te cetitorule „Ilustratei" părintelui Ba
ciu! V. E. M. citeză cu semnele citațiu- 
nei vre-o 10 rânduri, ce s’ar fi scris în 
amintita scire, cari însă în adevăr sunt 
schimosite și falsificate de densul, și tdte 
aceste pentru a dovedi, că „Gazeta", 
„foie seridsă", care „are pretenția de a da 
cetitorilor săi lumina culturii europene".... 
li-a da numai „naivități", fiind-că în acea 
scire a dilei s’a afirmat, că romanele ta
lentatului scriitor Zola, cu „îmbălăciunile" 
lor, „au făcut mare stricăciune bunelor 
moravuri ale tinerimei".

Ei bine, acesta este o părere. Pot fi 
și de aceia, cari n’o împărtășesc, cum V. 
E. M. însu-și dice, că în diaristica Euro
pei s’au pronunțat păreri pro și contra 
modului de scriere al lui Zola. Ce are 
însă acestă părere esprimată într’o Scire 
a dilei din numărul poporal al „Gazetei" 
cu întrebarea: Cum facem noi (Românii) 
critică?

Nu i-se pare lui V. E. M. destul de 
„seridsă" și „demnă" acea scire din „Ga
zetă". De ce? Nu cumva îi displace, ce 
se fiice acolo, „că talentul cel mare i l’a 
dăruit lui Zola Dumnedeu, ca să fie de 
folos de-aprdpelui seu?"

Se vede că lui V. E. M. nu i-se pare 
serios, nici demn de a aminti de Dura- 
nefieu, când e vorba de „geniul" unui ateu*)  
ca Zola. Trebue să bănuim acâsta și de 
acolo, că dânsul, ca să apară, ceea-ce am 
fiis noi, și mai „naiv" și :« ai „neserios și 
nedemn", mai adaugă, ca în ironie la cu
vântul „Dumnefieu" și atributele „bunul 
și prea milosul*, —cuvinte născocite de el, 
cari nici nu se cuprind în scirea ndstră.

Mai fiice V. E. M., că în scirea foiei 
nostre de la 5 Octomvrie s’ar cuprinde 
următorul pasagiu:

„Der drepta pedepsă Va ajuns (pe 
Zola), bunul Dumnedeu Va pedepsit cu o 
morte năpraznică, er acum va ave se dea 
semă înaintea celui de sus despre talentul 
încredințat lui."

In scirea „Gazetei" se fiice însă din 
cuvânt în cuvânt:

„In fiiua de 29 Septemvrie acel ro- | 
mancier a fost chemat dintre cei vii să 
dea semă înaintea Creatorului despre ta
lentul, ce i-a fost încredințat. Mdrtea lui 
a fost forte tristă. Zola a murit de morte 
năprasnică în etate de 60 ani. Făcuse foc 
în sobă etc."

Și pe când V. E. M, se îndeletni- 
cesce a falsifica astfel soirile nostre fii- 
când: „Et.ă cum scrie în rubrica soirilor 
Gazeta din Brașov", mai are obrazul a 
susține, fără a face nici o escepțiune, că 
gazetăria (sic!) ndstră e naivă, fiind fă
cută de nechemați, că la noi gazetăria este 
refugiul tuturor necăpătuiților, cărora nu 
le pasă, că gazetăria e o artă, la care îțî 
trebue „chemare"...

Așa fiicem și noi, că cei ce umblă 
se ne învețe pe noi gazetarii se criticăm, 
trebue să aibă cel puțin o ideiă despre 
ceea ce însemneză a critica și „a se pune 
cineva la criticat".

Lui V. E. Moldovan îi lipsesce însă 
chiar și conceptul despre ceea-ce va să 
fiică a critica.

Dovadă.
V. E. M. încheie articolul său, despre 

care vorbim, în modul următor:
„...Notez apoi părerea d-lui prof, 

universitar din Bueuresci, a d-lui Iorga, 
care ne-a îndrumat să nu dăm nimic alta 
în „Luceafărul", decât esclusiv „cântece 
și descântece poporale" — adunate prin 
tinerime din tăte părțile locuite de Ro
mâni".

„Cred, că în privința acesta ar fi 
comic să mai și obiecționez ceva (!) Re- 
petez numai ce am fiis, că critica nostră 
constă afii în mare parte din: vorbe gdle. 
Asa o să vină un profesor de aritmetică, 
sfătuindu-ne să publicăm esclusiv: equa- 
țiuni matematice și geometrice și formule.

Un medic, un preot, un advocat și 
mai scii ce.

Mai las’o la naiba!"
Ar fi comic, în adevăr, ca V. E. Mol

dovan se mai obiecționeze la ceeace nu-i 
întră de loc în cap. El însuși fiice, că d. 
Iorga li-a dat un sfat, adecă și-a dat pă
rerea, care ar fi cel mai bun program al 
„Luceafărului", și acesta V. E. M. o de
clară fără de nici o sfială de „critica 
nostră*.

Gum-că acela, care „s’a pus aici la 
criticat" vede într’o părere, într’un sfat 
amicabil o critică, acesta nu se pdte atribui 
decât mimai „equațiunei geometrice*,  ce-i 
umblă prin cap.

Și de ar fi încai V. E. M. leal și 
cinstit în „criticatul" său! Der diformeză 
cu totul și sfatul d-lui Iorga, care pe cât 
ne aducem aminte, a avut numai înțele
sul, ca „Lucefărul" să se nisuâscă a pu
blica tot numai lucrări originale, al căror 
obiect să fie luat din vieța națională și 
din poesia poporală.

Decă n’ar fi cu supărare, am da și 
noi d-lui V. E. Moldovan un sfat priete
nesc, și în ce privesce „critica" d-sale, ca- 
re-i amețesce capul așa de mult, i-am 
fiice cu propriele sale cuvinte:

„Mai las'o la naiba\“

Tergu Mureșului, 6 Decemvrie. 
Dr. Eugen Lassel a fost condamnat 
la curtea cu jurați de aici la doue 
luni închisă  re și 300 corâne amendă. 
(D-1 profesor Dr. Lassel de la gim- 
nasiul săsesc din Brașov a fost dat 
în judecată pentru un articol publi
cat în „Kronstadter Ztg.", în care 
a afirmat, că datele statistice ale 
recensământului din 1900 nu sunt 
iedna fidelă a realității)literatură.

A apărut „Almanachul*  societății 
„Petru Maior*  Budapesta 1901 cu un con
ținut bog '■ și iluștrii.. Format 8° cu 144 
pagini. Prețul 4 cordxe. Se află de vândare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 baul porto.

O declarație.
In prețuita-vă „Gazeta Transilvaniei" 

dto 10 (23) Noemvrie a. o. Nr. de Dumi
necă 247, a apărut o declarație subscrisă 
de Emil Oltean, măestru zidar '?i întreprin- 
dătoru1 clădirei bisericei gr. cat. române 
din Telciu, — în care întreprinzătorul se 
pare a juca rolul unei socre nemulțămite. 
Nora-i și ginerii toți, toți sunt slabi, numai 
ea singură e buna lumei, numai ea e har
nica satului și nu încape nici o critică la 
persona ei. Astfel și întreprindătorul nos
tru. E de vină senatul bisericesc, e de vină 
conducătorul de clădire, e de vină primă
ria comunală, e de vină pretura din Nă- 
sAud, primarul, notarul (acest din urmă și 
din motivul, că a cutezat a se face și el 
ginere), toți și tote sunt de vină, numai el 
singur se cugetă a fi alb ca zăpada și ne
vinovat ca o vergură. Nu el, care a edifi
cat clădirea din „aproșagurl", ci autoritățile 
bisericescl și politice sunt causa desastru- 
lui surpărei bisericei, decă din alt motiv 
nu, apoi cel puțin din acela, că și acelea 
esistă în lume.

Der mai încet nițel, d-le intreprindâ- 
tor! Nu tote sunt chiar așa, cum le dicl 
dta. — D-ta pote că ai mai ciocănit și la 
alte biserici, dâr nu la clădiri de natura 
acesteia, și nu la biserici cu cupolă. Ls o 
așa clădire se cere cunoscință ceva mai 
multă, decât la edificarea unui grânariu și 
cine a percurs cu atențiune țînuta d-tale 
în decursul întregei clădiri, a putut constata 
cât de ați fost supuși ordine
lor conducătorului de clădire* .... Da, Știm, d-le! 
Intru atâta ați fost supuși conducătorului 
de clădire și întru atâta ați respectat ordina- 
țiunile lui, încât când a mers să-ți controleze 
lucrările, l’ațl dat de mână în jos de pe schele 
(alașurl), ceea-ce ați făcut și cu unii mem
brii ai senatului bisericesc, și apoi că d-ta 
întru cât ai respectat contractul și condi- 
țiunile de licitare, se pote vedea destul de 
eclatant și din acea împrejurare, că pentru 
irregularitățile arătate din parte-țl și ale pă
rintelui d-tale față cu legea și ordinațiunile 
de clădire, însăși organele politice au fost 
silite a vă constrînge la respectarea acelora 
și pentru indi'ătnicrea d-vostră, pe care 
d-ta o numesc! bunăvoința, ați fost judecați 
și în anul trecut la amende de aprope 1500 
corone.

Audoră și autoritățile politice încă au 
fost dușmane față de d-vostră? Mare lucru, 
că domniei vostre totă lumea vă e duș
mană !....

Nu d-le, nu autoritățile, nu senatul și 
nu primăria comunală, — ci purtarea d-tale 
provocătore a fost aceea, ce chiar și pe 
valorosul nostru advocat din Bistrița d-1 Dr. 
Demetriu Ciuta l’a surprins și a fost silit 
ați spune chiar în față, că maniera d-tale 
te arată a fi un om fără..., Spune d-le, nu , 
în fața d-tale țl-a dis d-1 advocat Ciuta 
acestea?.... Sâu ddră și d-1 advocat îți este 
dușman?

Că planul bisericei esecutat de d-1 
inginer M. e greșit sâu nu, — în privința 
acesta nu ești competent a te pronunța nici 
d-ta, nici noi. Acesta va avâ de a o face 
comisiunea judecăiorescă și de pricepători 
de lucru esmișl și jurați din partea tribu
nalului, cari îu scurtă vreme îșl vor ter
mina lucrările, — când apoi și noi ne vom put â 
pronunța nu cu nisce povești, și afirmări 
neadevărate, — ci cu date judecătoresc!. 
Atunci vom fi și noi în posiția de a arăta, 
că pe a cui parte este advărul și cine e 
causa desastrului acestuia trist?

Nu voim deci a premerge verdictului 
de la tribunal în acâsta causă și ne susți
nem dreptul, de a reveni asupra acestei în
trebări, publicând la timpul său în tdte 
foile românesol verdictul tribunalului — 
după putință — în întreg conținutul lui. 
Pănă atunci rugăm onoratul public a-șl ține 
opiniunea în suspens.

„Noi am făcut de nenumărate ori 
atent senatul bisericesc, că lucrarea nu 
merge în ordine" — fiicl d-ta. Aici pdte 
că d ta reflectezi la banii ce i-ai ridi
cat în multe rânduri anticipando, căci după 
cum seim noi, cari ocupăm loc în senatul 
bisericesc, d-ta despre mersul lucrărilor nici 
odată nu ai referat senatului. Nu a fost 
înse nici o ședință, în care se nu să fi per- 
tractat câte o .rugare a d-lui Oltean cup i
zi' e la o aniicipațiune de x corone*  seu „cu 
privire la un împrumut de y corone*  etc.

Der să nu ’mbătăm lumea cu apă 
rece! Chiar pe d-ta a fost silit senatul și 
conducătorul de clădire a te provoca îu 
nenumărate rânduri la respectarea contrac
tului și condițiunilor de licitare, la folosirea 
de material bun, și nu odată țl-a dificul- 
tat materialul slab,... fără nici un resultat 
însă, căci d-ta materialul dificultat tot l’ai 
întrebuințat.

Și în urmă nu ne privi d-ta pe noi 
așa de naivi, încât să ne faci a crede, că 
pietrile adunate de pe tote păraele și oco- 
lele omenilor sunt de a se privi de mate
rial corăspunfiător la o clădire așa monu-
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mentală? Te înșeli forte. Așa de naivi nu 
suntem.

Am atras noi atențiunea poporațiunei 
și înaintea nenorocirei asupra acestei îm
prejurări, der fără de nici un folos, căci 
d-ta cu interesații d-tale nu ați dat ascul
tare la ninie, — 6r acum, chiar acei spri
jinitori sunt siliți arecunosce, că neasculta
rea d-vostră este ruina ndstră materială: 
80.000 corone zac — să mă folosesc de 
un termin technic de al d-tale — în „apro- 
șagurl“.

Apoi chiar protocolele de clădire, la 
cari te provoci d-ta, documenteză dificulta- 
rea materialului întrebuințat de d-ta în mai 
multe rânduri.

Oeea-ce se ține de afirmarea, că pri
măria camunală a anunțat lucruri neadevă
rate preturei din Năsăud, numai ca să vă 
potă face neplăceri, căci d-ta ai destulă 
cualificațiune a esecuta acâsta lucrare....
este un neadevăr, "ce se coustață de sine, 
fără de multă batere de cap. Ore cetib’ai 
d-ta ordinațiunea înaltului minister de eo- 
merciă Nr. 42.493/891.—, decă da, atunci 
d-ta ar trebui să scii cumcă un măestru zi
dar cu cualificațiunea d-tale nu are drept 
de a esecuta singur, decât edificii partere, 
la a căror clădire nu se recer schele mai 
îmlte. Aeâsta de alt-cum țl-a spus’o în 
fața d-tale și a senatului întreg chiar ar- 
chitectul Vaghy Jozsef din Peșta, despre 
care dicl că v’a dat sfaturi bune, — prin 
urinare pe el nu-1 privesc!, — după cum 
se vede — de dușman al d-vostră. (Ce mi
nune, că tot se află un om, pe care nu-1 
ții de dușman!) — clic chiar el țî-a spus’o. 
că cu cualificațiunea d-tale nu țl-a fost 
ertat singur a esecuta acesta clădire. — Dăr 
că și d-ta o sci acesta și prin urmare afir- 
mațiunea-țl de mai sus, față cu cualifica- 
ținnea d-tale, conține un neadevăr sciut prea 
bine și de d-ta, se vede și de acolo, că 
clădirea acesta se edifică sub numele ar- 
clutectului din Clușiu: Kăpolvay Lujos. — 
Oe lipsă ai avut d-ta de Kapolnay, dâcă 
d-ta ai cualificațiunea cerută?....

VedI, vedl d-le, cum vine omul în 
contradicere cu sine, dăcă umblă pe căi 
rătăcite!

Atâta de ocamdată în interesul ade
vărului. După enunțarea sentinței de la 
tribunal în causa acâsta însă vom reveni 
încă asupra lucrului. Pănă atunci îi reco
mandăm și d-lui întreprindător să fie nu
mai cu răbdare.

Telciu, la 15 (28) Noemvrie 1902.
luliu Valea, 

membru în sen. bisericesc, și 
notar cerc.

Serate de-a!e meseriașilor români.
Sibiiu. 28 Noemvrie c.

Ședința literară a 11 ținută aseră Joi la 
27 Noemnie a. c. în localitățile „Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu1*,  ne-a întrunit 
erășl pe multi pe forte mulțl, încât abia 
ni-a încăput cele 8 sale ale Reuniunei la o 
distracție sufletescă de peste două ore.

Notarul reuniunei d-1 loan Apolzanu 
în lată la deschiderea ședinței rostesce ur
ni torele: '

Pro stimate domnule president! înainte 
de a purcede la cetirea protocolelor ședin
țelor administrative plăcut îndatorat mă 
simt a vă aduce în numele membrilor Reu
niunii nostre ale cărei destine sunt în manile 
d-vostre, felicitări de diua onomasti' ă. Ou 
neputință mi-a fost să fac acâsta Luni când 
ați sărbat-o. Pentru aceea vă rog să pri
miți ale nostre felicitări astădl, câte-va 
dile mai târdiu, permițendu-ml tot-odată a 
adauge și o a doua rugare. anume: de a 
nu privi în ele îndeplinirea unei simple 
formalități, ci efluxul sentimentului de re- 
cnnoscință, stimă și dragoste, ce în adâncul 
inimilor nostre îl nutrim pentru d-vostră, 
pentru bărbatul care cu zel neobosit lu- 
cr.ză pentru ridicarea reuniunii nostre — 
rși prin acesta la promovarea stării intelec- 
tua'e, morale și materiale a nostră, a me
seriașilor înșiși. Bunul Dumnedeu se vă 
ocrotescă, dându-vă vieță ltiDgă și fericită, 
ca să puteți conduce reuniunea nostră — 
la nouă isbânde.... să-i puteți du -e desti
nele la limanul dorit. Să trăițl la mulțl fe
riciți ani!14

Presidentnl nostru, adânc mișcat de 
acâstă nouă dovadă a alipirei și dragostei, 

ce i-se păstrâză din partea acelora, cu cari 
împreună muneesce de ani de-a rendul, de
clară, că privesce în acestă manifestație 
cea mai înaltă recompensă a ostenelelor 
sale, de încheiere ne rogă, să fim și dame 
și domni, în definitiv toți aceia, cari ne-am 
grupat în jurul stindardului nostru, de-apu- 
rurea cu dragoste cătră afacerile încredin
țate nouă și victoria va fi pe partea nos
tră. Aplause prelungite au însoțit atât vor
birea notarului cât și a prezidentului nostru.

Nimbul sărbătoresc de la începutul șe
dinței s’a menținut în tot decursul ei. Pro
tocolele ședințelor administrative, cetite de 
d-1 Apolzanu, ne-au relevat acte de serbări. 
Chiar și afacerea, de altfel înduioșătăre, a 
morții și a îngropării mult regretatului 
controlor al reuniunei loan Roșea, în feltd 
cum ea a fost tractată de membrii, ne-a 
procurat o mulțămire sufletescă sărbăto- 
rescă pentru împlinirea unei datorințe față 
de omul, care sentinelă a fost pe lângă 
reuniune pănă în ultimele sale clipite. Din 
protoeole am mai aflat cum comitetul atra
ge atențiunea membrilor asupra concursu
lui pentru stipendii din fundațiunea feri
citului „Andronic14, cnm se insistă pentru 
sporirea fondurilor reuniunii, der cu deose
bire ne-a satisfăcut sporul „Cassei de cru
țare14, unde ne elocărn spre fructificare pri- 
sosele nostre de bani. Ca un lucru de mai 
mare actualitate s'a remarcat apelul în 
causa „Darurilor de Crăciun pentru săracii 
noștri1*.

Urmă esecutarea programului bogat 
al seratei.

Erau orele 10 și jum. când d-1 pre
sident mulțumesce pentru tote prestațiunilo 
și invitând la ședința a 12-a din Decem
vrie declară ședința încheiată.

Din parte-mi adaug, că mult îmi con
vine modul cum meriașii noștri îșl petrec 
timpul liber și cum afacerile lor atrag tot 
mai multă lume în jurul reuniunii! Bine 
ar fi să aibă cât mai mulți imitatori.

„R&6ofu“.

Stațiuni chemice în Ungaria.
In economia câmpului ne vin adese

ori spre întrebuințare o mulțime de astfel 
de materii, a căror calitate ibunătate) și 
cantitate (greutate) economul trebue nea
părat să o cunoscă. Este deci în interesul 
lui, ca să scie, că ore sămânța, nutrețul, 
gunoiul măestrit și alte lucruri de cum
părat, conțin însușirile acelea, cu cari le 
vinde vendătornl ? Pentru esaminarea aces
tor lucruri de vândare se cer cunoscin- 
țele unor omeni esperțl (încercați), cari au 
și mijldeele de lipsă pentru asemenea în
cercări.

Sunt deci de neapărată trebuință ast
fel de institute, cari să controleze și esa- 
mineze astfel de lucruri puse în vendare 
Afară de acesta sunt mulțime de articull 
(mărfuri), cari se falsifică și falsificați se 
pun în vendare. AnJisarea acestora tot 
numai cu ajutorul chemiei se pote săvârși 
Analisele acestea chemice pentru produc- 
țiunea economiei de câmp sunt de mare 
însemnătate și din acel punct de vedere, 
că prumovâză ore-cum desvoltarea aceleia 
pe base mai solide. De aceea în timpul 
din urmă nu numai la noi, ci și în străi
nătate s’au instituit așa numitele stațiuni 
chemice.

încercările chemice le săvârșesc la 
noi în Ungaria 8 iustitute de ale statului, 
cari în ce privesce lucrările lor se împart 
în trei grupuri. 1) Institutul de chemie al 
statului și stațiunea centrală pentru încer
cările chemice din Budapesta. 2) Stațiuni 
economice pentru încercările chemice în 
Fiume, Debrețin, Cașovia, Keszthely și 
Magy. Ovar și 3) Stațiuni de controlă pen
tru încercările chemice în ClușiG și Pojon.

Cea dintâiîl stațiune pentru încercă
rile chemice s’a înființat de cătră ministrul 
de agricultură și eomercifi în Magyar Ovar 
la anul 1872. După acâsta a urmat la anul 
1881 c^a din Budapesta, care pănă la anul 

1887 a stat în legătură ou academia vete
ranilor (doctorilor de vite). La anul 1883 
s’a înființat de cătră ministrul de comercifi 
stațiunea de la Pojun; la anul 1884 a ur
mat înființarea stațiunei din Cașovia; la 
anul 1885 cea din Keszthely; la anul 1887 
cea din ClușiQ; la anul 1894 cea din De
brețin, 6r la anul 1900 cea din Fiume.

Scopul acestor stațiuni este, ca să 
esamineze materiile acelea, cari se trimit 
acolo din partea autorităților (diregătorii- 
lor), reuniunilor și a privaților. Astfel de 
materii sunt: pământul, plantele economice, 
plantele de nutreț, gunoiele, gundiele mă- 
estrite, mijldeele de nutrire, beuturile și 
mijlocele de igienă (sănătate). In înțelesul 
art. de lege XLVI din 1895 pentru opri
rea productelor falsificate puse în circula
ți une, autoritatea aceea trebue să se ad
reseze la stațiunea de esaminare, pe teri- 
torul căreia s’a confiscat lucrul oprit, dr’ 
pentru oprirea vinurilor falsificate, în în
țelesul art. de lege XXIII din 1894, se es- 
mite o comisiune Ia fața locului pentru 
confiscarea și esaminarea beuturei falsifi
cate.

Dintre stațiunile pentru încercările 
chemice, de sine stătătore, sunt cea cen
trală din Budapesta și cea din Fiume, ce
lelalte stau în legătură, parte cu acade
mia ecenomică, parte cu un alt institut de 
specialitate Cu institutele de sine stătă
tore comunică ministrul de agricultură di
rect, er cu celelalte numai prin direcțiu
nea școlei respective.

Taxele pentru esaminarea lucrurilor 
ce se trimit acolo, sunt stabilire în urmă- 
tdrele: I Pentru esaminarea lucrurilor din 
economia de câmp, precum sunt: pă
mântul, gunoiul și nutrețul pentru esami
narea calității 2 corone, pentru a cantității 
4 c. Pentru constatarea gunoelor din fa
brici (Thomașale) câte 2 c. pentru calitate, 
și 6 o. pentru cantitate. II. Pentru esami
narea nutremintelor, a beuturilor, apelor 
ș. a. pentru arătarea părților calitative 2 
c., er pentru cele cantitative câte 4 C-; 
pentru esaminarea acelora din punctul de 
vedere sanitar la vin 6 cor., er la apă 12 
c. Pentru esaminarea laptelui 4 c. Pentru 
esaminarea beuturilor spirtose, bere, alcool 
ș. a. 6 c. Pentru esaminarea cu microsco
pul a făinei 20 c. Pentru pane și alte alua
turi câte 2 cr. pentru calitate și 6 pentru 
cantitate. Pentru unsori și oleurl câte 6 c. 
Pentru cafea, tea și cacao câte 10 c. Pen
tru mărfurile de băcănie 6 c. Pentru con
serve și adausuri de mâncări câte 2 c. pen
tru calitate și 4 c. pentru cantitate. III 
Pentru esaminările techniee și comerciale. 
Pentru esaminarea calității petroleului 4 c., 
pentru proba de ars 2 o., pentru proba de 
luminat 4 c., pentru puterea de luminat 6 
c., âr pentru esaminarea chemică a unsori
lor de la 2—20 c. Pentru esaminarea apei 
de a se pute folosi spre scopuri comerciale 
câte 10 c. Pentru o îndrumare cu privire 
la folosirea apei de beut câte 20 c. Pen
tru esaminarea cărbunilor de pdtră 40 c. 
Pentru esaminarea napilor de zăhar 4 c. 
IV. Pentru esaminarea metalelor din băi 
de la 5—10 c. V. Pentru esaminarea ape
lor minerale câte 20. Pentru alte esaminărl 
nespecificate aci de la 2—6 c.

Pentru săvârșirea acestor esaminărl, 
institutele mai sus pomenite sunt provă- 
dute cu tot felul de instrumente chemice 
pentru descompunerea lucrurilor ce se tri
mit acolo. Instrumentele acestea ajung nu
mai la institutul central suma de 89.307 c.

Personalul la stațiunea centrală constă 
din 16 oficiali (diregătorl), 1 portar, 1 ma
șinist și câte 3 lucrători, dr la cele din 
provincie numărul diregătorilor e numai 
câte 6

Spesele împreunate cu susținerea 
acestor institute sunt: la stațiunea centrală, 
salare 57,620 c , spese de afaceri 18.000 c.r 
spese de procurare 14.000 c., er la cele din 
provincie sunt provăcjute 23.710 c.

Am creclut. de uu interes obștesc, ca. 
să arătăm și economilor noștri asistența 
acestor stațiuni pentru încercările chemice, 
ca aceia dintre ei, cari ar avd lipsă, să se 
scie și folosi de ele in vidța de tote dilele.

han Georgescu.

Sferșitul împăratului Alexandru II.
Contele Richard von Pieii mid Klein- 

Ellguth, care a servit mai mulțl ani în 
garda imperială rusescă, de unde a trecut 
apoi în armata prusiană, a scos o carte în 
care îșî publică amintirile din Rusia sub 
titlul: „Das Ende Kaiser Alexanders II. “ 
(Sferșitul împăratului Alexandru II.) Etă 
un mic estras din aceste amintiri:

împăratul deduse poruncă în timpul 
din urmă, ca parada militară de Dumineca 
se nu se mai țină. Pentru diua de 13 Mar
tie 1881 totuși a dat o altă poruncă, în 
care dice, că în acea di se se țină erășî pa
rada militară. în dimineța acelei dile con
tele Loris Melikoff, i-a împărtășit, că s’a 
descoperit, că nihiliștii ar vre să facă aten
tat. împăratul stătea acum la îndoielă, ce 
se facă, când etă că vine marea ducesă 
Alexandra losefonmă și dise: „0e păcat, 
că nu se ține astădl parada militară, Di- 
mitrie (fiul ei cel mai finer) era să vie 
astădi să ți-se presente ca ofițer de ordo
nanță și se bucura așa de mult de ondrea 
acesta14.

Cuvintele acestea l’au întors erășî pe 
împăratul și acum lua din nou hotărîrea,. 
se se ducă totuși la paradă.

Era dra dduă și jumătate, când tră
sura imperială ajunse la canalul Caterinei, 
unde, după cum s’a constat din mărturiile 
ascultate după aceea, diferite persone vă
zură pe un tiner, care avea în mână un 
pachețel alb, pe care l’a aruncat după tră
sura împărătescă. în acel moment s’a au
dit un sunet ca cel produs de un tun. 
în aer se vedea un nor gros de fumr 
zăpadă și sfărimăturî aruncate în sus prin 
esplosie. Tote ferestrile dela casele din 
fața canalului s’au spart. împăratul po
runci vizitiului se oprescă și se dădu jos 
din trăsură. Era rănit.

Criminalul cerca se fugă, fu reținut 
însă de doi grenadirî, cari se aflau din în
tâmplare acolo. Aceștia numai cu greutate 
îl putură apăra de furia poporului, care 
voia se-1 sfășie. El striga: Nu mă bateți I 
Nu mă bateți! Voi sunteți nisce bieți 
omeni nesciutorî! Atentatorul a fost, după 
cum s’a aflat mai târdiu, Ryszakow, fiul 
unui mic industriaș, în etate de 19 ani. 
In acel moment se despărți mulțimea în 
două și împăratul învelit în mantaua lui 
lungă și sură, cu fața galbenă, ca căra, se 
apropia cu pași siguri de atentator.

— Ce vrei dela mine afurisitule ? în
treba împăratul pe atentator. La întreba
rea unuia, decă e rănit, împăratul răspunse; 
„Slavă Domnului, nu“. Atunci zimbi aten
tatorul în mod obraznic și batjocoritor și 
dise: „Ce? Slavă Domnului? încă nu e 
timpul să dicl Slavă Domnului!14

împăratul înainth apoi pe lângă gri
lajul canalului, cu gândul de a se duce 
la trăsura sa. D’abia făcu însă câțî-va pași, 
când un om de vr’o 30 ani, care pănă 
atunci stătea răziinat de grilaj, scdse un 
obiect alb și îl aruncă imediat înaintea 
piciorelor împăratului. Din nou se audi o 
detunătură grozavă și în urma lui se făcu, 
o privelisce mai grozavă, decât cea de 
mai nainte.

P Cu 15 Noemvrie s’a început
-—rrx are ——

-------  Pretairă ieftine.-- --------  O|
între ens-I nic?i multe:

Ponge si libemy neted și modelat, mă
tase veritabilă, metru .... dela

Taffetas și louisine cadrilate, mătase veri
tabilă, metru............................... dela

Barsoti care se spală metru . . . „
Mostre se trimit |w provincie cu plăcere

70 cr.
cr.

CB*. Budapest, IV., Btfcsi-utcza 4.
80
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Pe pavagiu zăceau mai mulți morți 
vr’o două-deci de răniți. Pe zăpada mur

dară se vedeau în mijlocul unor băltdce 
de sânge membre de corpuri omenesc!, 
haine, epolete de ofițeri și sdrențe de 
■carne sângerosă.

Lângă canal era ședend jos și răzi- 
mat de grilaj împăratul Alexandru II. cu 
capul gol, fața sângerdsă, mantaua sdren- 
țuită. Picidrele îi erau rupte aprope pănă 
la genunchi și sângele se versa din ele 
vale, amestecându-se cu zăpada.

Er față în față cu țarul era culcat 
la pământ. și mort — ucigașul.

Când l’au ridicat de jos, marele duce 
Mihail, fratele favorit, se apropia de țar 
și îl întrebă: „Me audă Sașa?, dr împă
ratul răspunse: „Te aud“. întrebându-1 
mai departe: Cum se află? împăratul răs
punse gângăvind: „Repede, acasă.... re
pede acasă, duceți-me la palat, să mor 
acasă 1“

împăratul fîi dus în biuroul său. Nu 
mai cunoscea pe nimeni.

D’asupra genunchiului drept ’i s’a 
aplicat un bandaj de cauciuc, medicii își 
dădeau silința a mâna circulația sângelui 
sere inimă. înlăturând mănusele, mânile 
s’au găsit arse în câte-va locuri. împăra
tul deschise de câte-va or! ochii. Respi
rația deveni mai regulată, după-ce ’i s’a 
aplicat eter și apă cu ghiață. însă tote 
silințele doctorilor fură zadarnice.

Era ora 3 și 35 minute când medi
cul curții, profesorul Dr. Botkin închinân- 
du-se în fața moștenitorului de tron, anunță 
că tarul si-a dat sufletul.• 1

Câlhteul. PligamM
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, tîr- 
gurile din Ardeal Și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea Iui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Să-l urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tînăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăcidse po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe^, apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

de la greu la ușor. Intr’adevăr se aduc do
vedi, că prăjiturile se făceau cu mult mai 
înainte de a se sci cum se fabrică pânea 
ușoră și hrănitore de care nu ne putem 
lipsi adl; așa încât omenii au trebuit să 
mănânce turtă dulce mult mai înainte de 
a fi gustat din adevărata pâne.

Pe cât se scie, pânea nu a putut fi 
îmbunătățită, pănă ce nu s’a cunoscut în
trebuințarea aluatului dospit, și acesta s’ar 
fi întâmplat tot la Ebrei. De la Ebrei meș
teșugul a trecut la celelalte popore asia
tice, apoi de la aceștia, la Greci, și de la 
Greci la Romani.

Un Ebreu, se dice, forte sgârcit, pe 
când se gătea să facă pâne, descoperi în- 
tr’un colț o bucățică de aluat rămas — 
cine scie prin ce întâmplare — de la pâ
nea pe care o făcuse cu câteva dile mai 
nainte. Aluatul era acum înăcrit, pe jumă
tate stricat, însă avarul își făcu socotela 
că, într’atâta aluat nou, o fărâmiță n’o să 
se bage de semă și cu chipul acesta nu 
rămâne nici el păgubaș. Insă aluatul dos
pit făcu lucrarea lui neașteptată și trebue 
să vă închipuiți mirarea ce i cu prinseră pe 
cei de față, când vădură aluatul sporind 
sub ochii lor și, în locul turtelor de mai 
înainte, căpătând nisce pânl frumose, ușâre 
și crescute.

De la acâstă dată brutăria (pităria) 
era cunoscută, însă brutarii nu se iviră de 
cât mult mai târdiu. La Greci și la Ro
mani, chiar o bucată de timp femeile sin
gure erau însărcinate cu grijia facerii pânii 
numai — greutățile de construcție și frica 
de incendiu nepermițând fie-căruia a ave 
un cuptor acasă — multă vreme morarii 
din acele timpuri luaseră măsura de a pune 
la disposițiunea femeilor ce veneau să le 
cumpere făină, și șghiab (uluc) pentru fră
mântat, și cuptor pentru copt.

Romanii, cu două sute de ani îna
inte de Isus Christos, au cunoscut pânea 
dospită pe care au vădut’o pentru întâia 
oră la Macedoneni.

Introducându-se învingători la Roma, 
Romanilor le-a venit gust să iee cu dânșii 
și o cetă întregă de brutari, cu starostelo 
lor cu tot, pe care cu multă cinste i-a 
aședat în capitală sub numele de măcină
tori, seu pisătorl (pistores.)

De abia prin secolul al 17-lea au în
ceput să se găsescă omeni, cari să câră mai 
multă cojă la pâne și atunci câți va bru
tari au făcut o adevărată revoluțiune de 
brutărie, născocind fransele și colaci.

Mai târdiu altă revoluțiune și mai 
mare se produse, când vr’o câțl-va brutari 
avură ideia de a înlocui aluatul dospit (fer
mentul) cu drojdie de bere. Cu acest prilej 
omenii de sciință chiar se luară la certă.

Unii (jiceau că drojdia de bere otră- 
vesce pânea, alții diceau că este minunată 
și de abia la 21 Mart. 1670 parlamentul 
francos sfirși cârta decretând, că drojdia 
de bere nu este respundătore de învinuirile 
ce pe nedrept i-se aduc.

După acesta ea a fost părăsită câtva 
timp și apoi erășl reluată, pănă când în 
fiilele nostre, a ajuns de o întrebuințare 
generală.

Și etă cum fie-care lucru își are is
toria lui. („Cronica")

BucurescI: Pulz, Benkfi, Mediaș; Eck
stein. Mogyorosy. Peterfi. ClușiU; Braun, Pesta; 
Votozky, Praga; Deutsch, Berger, Steiner, Rieger, 
Pesta.

Grand; D-na Pichler, Graz; von Kiss, 
A. Julia.

Calendarul septemânei.
NOVEM. (1902) are 30 (file. BRUMAR.

Qilele Călend. Iul v. Căleud. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi
Viner 
Sam.

24 S. p. Clemente p.
25 f S. m. Ecatarina
26 0. p. Alimpiu
27 S. facob și Persul
28 S. mart. Stefan
29 S. m. Paramon
30 8. m ap.Andreiu

7 2 Adv. Ambr.
8j-C Născ d-D.
9 loachim

10 ludita
11 Damas
12 Otilia
13 Lucia

Prețurile cerealelor din piața Brașsv.
Din 5 Decemvrie 1902.

Mesura 
seu 

greutatea
Cwlitaiea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13
Grâu mijlociu . . . 12 50

w Grâu mai slab . , . 12 20
Grâu amestecat 9 50
Săcară frumosă.. 8 60
Săcară mijlociă. . . 8 40

M Orz frumos .... 7 20
If Orz mijlociu. . . . 7 10
71 Ovăs frumos. . . . 6 30

Ovăs mijlociu . . . 5 20
Cucuruz .................... 11 —

îl Mălaiu (meii!) . . . 8 —
yț Mazăre........................ 16 —
r Linte ........................ 14 —
a Fasole........................ 16 —
n Semânță de in . 24 —
r

Sămânță de cânepă . 7 —
n Cartofi........................ 1 20
yy Măzăriche................... — —

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

Came de berbece . . — 64
100 kil. Său de vită prospet . 44 —

îl Său de vită topit . 64 —

Proprietar : Pr Aurel Altireșianu. 
Redactor responsabil: Traian IT. Pop.MISS FORDE.

Cărbuni
| U de PEATRĂ
f Salon, din Petroșani!
I în cantități mai mari | 

| se pot compera în Brașov $ 
! o Strada Porții de sus nr. 6 o x
L 4-10, (R 5

XMMXXMXXXXX

KOfî O plătesc celui ce va 
«Jyy li. mai căpăta vre-odată 
d&08°ere de dinți, ori fi va 
mirosi gura, după ce va folosi 

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

VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

Să se ceră pretotindenea apriat apa 
& dinți a lui Sartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se p6te căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 Cor. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capetă în BRAȘOV la farmacia 
D-/VJ Victor Roth.

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să câră broșura în pri
vința acesta, se trimite 
gratis și franco (lela 
Schwa ne n-Apotheke, 

Frankfurt,' a. M.

Istoricul pânei.
încă din timpurile cele mai vechi ale 

biblei se vorbesce despre pâne. Patriarchul 
Abraam când primi la densul pe îngerii 
domnului, nesciind cine sunt, dise femeii 
sale.: „du-te și fă pâne pentru ospețl". Nu 
•trebue să credem, că pânea din acele vre
muri era tot una cu pânea ce mâncăm in 
filele nostre.

Pe atuucl grâul se sfărîma seu se pisa 
cât se putea mai bine, apoi se amesteca 
ou apă, cu sare și uneori chiar cu miere 
și aromate, făcând un fel de turtă, turta 
se așeeja de piatra cuptorului, se învălea 
cu frunze seu cu o lespede și pe deasupra 
se trăgea din nou totă spuza și cărbunii 
din cuptor, lăsând-o astfel până se cocea. 
Acăstă turtă purta pe atunci numele de 
pane.

Ceea ce e ciudat este, că după cum 
ne povestesce istoria pânei — aci progre
sul a mers de la compus la simplu, adioă

Anunțuri de căsătorie.
De la 28 pănă la 4 Dec. 1902.

1, Antal Zsigmond ev. ref, cărămidar din 
Brasov ci Dimen '■ilma ev. c. a. din Baclfalu. 
2, Ioan Jinga gr. or. lucrător, cu Ana Samoilă gr. 
or. din Brașov. 3, Eduard Rudolf Fernengel ev. 
c. a. comerciant în Brașov cu Ludovica Helene 
Vogel ev c. a. din Făgăraș. 4, Bartha Mihâly 
Kâroly conducător de locomotivă din Brașov cu 
Valeria Radu gr. cat. din Teiuș. 5, Eperjesy Istvan 
r. cat. lăcătuș revisor din Brașov cu Maria Mol
nar gr. cat. din Telec. 6, Heinrich Mathias Ehrmann 
ev. c. a. brutar din Brașov cu Ludovica Victorine 
Klein ev. c. a. din Brașov.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 4. Decemvrie.

Europa: Benesch, Epstein, Dresdner, Deu
tsch, Szalmâsi, Hass, Viena; Bruck, Pallay, Mauth- 
ner, Schonn, Lowenbarth. Pesta ; Weiss, Neustadt 
Lothe, ComaneștI, Vândory, Sighișora; Cerber 
Teplitz; Zwillinger, Egeres.

A young English lady wis
hes to give English lessons 
both in and out of house.

w«r At borne from 12—5 oclock. -w 
(767,2-b.) Schwarzgasse nr. 8.

Nr. 178 3- 1902.

PUBLICATION
Se aduce la cunoscința publică, 

eă budgetul orașului nostru Brașov 
pe an 1903 s’a compus cu un defi
cit de 88,437 cor. 91 fll.

Acest deficit lepresentanța ora
șului Brasso în ședința sa dela l a 
Septemvre 1902, a decis — și acest 
decis are acum valora de lege — a 
se acoperi prin arunc.

Aruncul s’a și făcut anume: 
proprietarii de pământ plătesc 36°/0 
eră ceilalți contribuabili 14°/0; acest 
arunc se va încassa conform dispo- 
sițiunilor art. de lege XLIV, din a. 
1883.

Brass 6, 24 Novembre 1902.
1- 2,(780) Magistratul orășenesc.

— Veritabil se capătă in tote farmaciile. —
Deposit principal la

ff'cnsiz el oii. Mwizela
k. u. k. Oest. -ung. kon. Rumân, u. fiirstl Bulg. Hoflif. 

Kreis-Apotheke KORNEUBURG, bei Wien.

pă ture mai mari.
Prețul o sticlă cor. 2.- , ’/2 sticlă cor. 120.

Huidui Kwizda.

Kwizda fluid 
pentru soidină.
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreț! cu succes, 
pentru recreare du

Hi

I ^1
DEPOSIT W DEPOSIT
de articole f flg PUI

igienice. B din Paris.

J. KEIF Specialist, VESA
I., B !■ an (I « t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franoo și gratis 

Trimiterea în provincie cn Rambursă. 
Discreț. ă K. 2, 4, 6, 8, 10 etc.

peatru a cbținoa un per bogat 
și pentru a împedeca căderea perului 
a înlătura formarea mătreței și a întări 
pelea capului, se întrebuințați

ie rin a M EUSIâDîlB 
Garantat. „ „... . , Efect sigili*.- Se capela numai la .=

(760) Farmacia la „S iiutz Engel" Brașov Piața Franz Josif, Tirgul grâului. 3—10
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W 1 Tocmai de geaba nn!
der admirabil de ieftin, fără concurență se pot căpăta tplnic 

nOBI PBâBPITI:

ZSose, O-azrozfe și a., la firma subscrisă. 
BSsscBiete, ©Jismrn se fac Ia comandă cu mult gust. 
Decorațium de salon, precum și decorațiunl la morțî se 

cu plantele cele mai frumose decorative.
Tot-odată se capetă cele mai diferite flori și plante 

giuvecT.

fac

în
Cu distinsă, stimă

Tlwmas > Fias
b- de ae-iă. ți «Se comea-csie,

Strada Gai?weihor 11. Filiala din strada școlii de înnotat,
(Srliwimmsehulgnsae nr. fi, Grădina lui Laiuberger).

(769)

O
CD

Haveloc și mantale de ploie Gumi.

a5
P-. 
«J
cx 
»

fx
RD
&.
C3
O
CD
CV
--

*55
o

Ne luăm voe a atrage atenția On. public din or 
dela țâră, că noi afară de haine gata pentru bărbații și 
©opii ținem un 

deposit mare de postavuri 
din teră si strein ătate.

Luăm comande pentru haine bărbătesc! și de ©opiu după 
mesură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, < are 
se esecută după cele mai nouă fasone.

Ou totă stima

Depner, Roth, Westemean,
în edificiul „Spar Cassa“ Strada Vămii 3—5

popor si casa și ceBor ce suferă

a lui FELLER.
Fluid scos din ESENȚA de PLANTE cu marca „ELSAU, care are < 

numai si vindecă cele mai multe bole. — Probai de mii de i
e precum arată do 12,546
de mulțămită, un mijloc preventiv la 

dureri de cap, de urechi, de nervi, la tremurări, slăbiciuni, la osteneli, la dureri de dinți, 
depărteză mirosul greu din gură, întăresc© gingiile. — La durerile mușchilor născute din ră
ceală seu din curnet (le aer, la junghiuri (lin coste, și din șele, la slășierile din membrele 
corpului, mătriee, reumatism, slăbiciuni (le mâni și de picidre, la gălbintire și la slăbiciu
nea (le oclii. — Neîntrecut la atacuri de amețeli, goană, tuse, răgușelâ, friguri și asudări, la 
dureri înbetrânite său noui de stomac, în lipsa de apetit, leșinate, colică la apăsări de sto
mac, In sgârciurl și zvicnitnri de inima, la catar și la multe alte 
scriu după esperiența lor, că : 

„Elsa-Fluidul“ lui Feller

„Elsa-Fluidul ‘ lui Feller

efect mi
ori.

1 de scrisori

dureri. Bolnavii tftniftduițl

697.8—10.
CD
Q

Ui 
o

ftlosire de postavuri Ba cea’ere frairco

o mamă iubitoare de familie st
nu întârzie a introduce cafeaua ace, 
asta gustoasă și Igienică. ...»

Folosirea

cafelei de orz a lui 
Kathreiner-Kneipp 
se învederează zilnic ca o 

binefacere
si necesitate. ---------  — '

Nu esistă surogat mai curat și înlo. 
cuire mal bună pentru cafeaua de bob 
ca cafeaua lui Knelpp. =====

Cafeaua de orz a lui Kathrelner-Kneipp 
e veritabilă numai In pachete ori
ginale cu marca de apărare >Pfarrer 
Kneipp». Cafeaua aceea, care nu 
este provezuta cu marca aceasta seu 

' < sfevindecucumpănanuesteveritabilă 
£. Kathreiner.

I

iute și sigur și dureU de 
amintește în instrucții de 

folosință. — Poți să consultezi și medicul, cum trebue se folosești „Elsa-Fluidul*  lui Feller, 
căci cei mai mulțl domni doctori, cari au făcut probă cu acest mijloc la paciențil Ic, îl re
comandă forte călduros.

„Elsa-Fluiâul“ lui. Feller 
„Fellei* “, și care are pe fie-care sticluță eticheta de i 
funde cu nici un alt fluid, și să ceri tot-deuna numai 
vă feriți de imitări.

„Elsa-Fluid.ul“ lui Feliei-
dra, Marseile, Nizza fi Roma ai medalia de aur și argint. cu diplome de onore.

duple 5 — cor.
r>
n

JPrețtiiB’i:

Prin postă 
nu se tri

mit mai 
puțin decât 
12 sticluțe.

1
2
3
4
5

Duzină = 12 st ici.
= 24
= 36
= 48
= 60

n
n

n
Ti

n
n

Cel-ce comandă a
Embalagiul e f'anco

EUG

71

71

a vindecat 
cari nu se

este numai acela, caro portă po avi- 
sul (le folosință alăturat, subscrierea 
sus cu marca „Elsa<<, să nu se con- 
,,Elsa-FIui«lui(< lui Feliei*.  Să

cu marca „Elsa44 a fost distins 
Iu esposițiile (lin Paris, Berlin, Lon-

seu 6 sticle
12
18
24’
30

77

71

77

»

(lupă

n
n

8.60
12 40
16.—
20.—

Ti

H

n
77

Ca mijloc de 
purtare se reco
mandă la Elsa- 
Fluid pentru du
rerile de stomac 
Rabarbera Elsa- 
Pilulele lui Fel
ler. Un pachet 
(6 cutii) 4 cor.

12 sticluțe J sticla Ki'i.tuitdoua-oră primesc.e
si gratuit; pe lângă rambursa se trimite prin singur 

p r o d u c t o r u):

EN V. FELLER
Hf'erautul Alteței Sale prințului Fiiip «le HSourloon.

farmacist în Stubica, Strada Biseoicei Nr. 94 (Comitatul Agram.) 
Depositul principal în Budapesta: la farnîa’ia losif de Tdrdk, Kbâly-utcza 12; Dr. Eg

gers „Reiclis-Palatin11, farmacist, Văezi-korut 17 și la farmacia Belii Zoltăn, V, Szabadsâg- 
ter. — In Arad se capetă la farmacia lulius Tăbor și Kelemen v. Foldes

Scrisori nenumărate de recunoscință și de mulțumită, a căror ori
ginale stan la disposiția ori și cui !

Tusea și catarul bronchial de ani 
delungațl mi-au trecut numai de minuna
tul D-Vostie leac, de Elsa-Fluid.

Serie la 6/III 1902.
N1C0LAU FRITZ, 

proprietar maro.

Kis-0z (comit. Torontal.)

IO femee, care a fost dală de jumă
tate moiti acasă, s’a vindecat cu totul nu
mai și numai de minunatul D-Ta’e leac, 
E'sa-Fluid. Elsa-Fluidul D-Tale este cel 

mai bun medicament pentru tote morbu ile. 
Scrie la 8,/HI li 02.

FARKAS BELA, 
Ng met-Pal An ha.(Bâcs-Bodrog m.)

Ciasornice de părete cu musică
sunt ultima noutate in fabricația ciasornicilor. Aceste cia- j 
sornice franțuzesc! în miniatură, au lungime de 69 cm., cu 
căsulia cum arată desemnnl, care este de lemn de nuc, fin f
poleită, cu decorație artistic lucrată și la fie-care oră 
cântă cele mai frumose marșuri și jocuri. Prețul cu lădiță ,r
și ambalaj naamai 8 £3. Tot același ciasornic fără mu- L
sică cu aparat sunător la fie care oră și jumătate de oră 1
cu lădiță și embalaj itUBHfti 8» fi. Aceste ciasornice nu -
numai că sunt garantate, și umblă esact pe minut, dăr es
te și o mobilă frumosă, fiind forte cu gust adjusts te. Deștep- î 
tător cu clopoțel și cadran, care luminăză, fi. fl.îqj. Deș- | 
teptător cu musică, care cântă în loc să sune, fi. ii. Cil- 
sornic Nikel-Remorit, fi. .2. Ciasornic de argint Remont. |l 
cu capac duplu, fi. Se trimite numai cu rambursa, (f
Ce nu convine, primesc înapoi și îvstituesc banii, prin ur- L
mare nu-i nici un risic. Prețuri curente ilustrate despre j
ciasornice, lanțuri, inele, etc. se trimit gratis și franco. ■

Firma e creștinescă (fondată la anul 1860). —.... — L
JOSEF Wien, I. Postgasse Nr. 2—22.

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

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


