
REDACȚIUNEA, 

lăiaiiistrațiiinea și Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30. 
Scrisori nefraiicate nu ho pri- 

snesc.— Manuscripte nu «a 
retrimit.

INSERATE 
ac primo 8 o la Admlnlatr&țlune în 

Brnțcv și la nrinattirele 
BIHOUKI do ANUNȚURI: 

în Vioria , In N. Dukes Nacbf., 
Nux. Augenfeld & Emeric Les
nar, Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. (iold- 
berger, Ekstein Bornat. Iuliu 
Leopold(VTI Erzstibet-kdrut).
PREȚUL IHSERȚIUNILGR:^ 

o seria garmond pe o eolânîi 
10 bani pentru o publicare. — 
publicări mai dose după tari
fa și învoiala. — RECLAfilE pa 
pagina 3-a o aeriâ 20 bani.

„gazeta» iese îs ilîm iji. 

ABosanouiB jfflru Austro-Uâgaria: 
?e un se. 24oor., pe etao luni 

12 cor., pe trei luni 8 cor.
KDrii de Ounanteâ 2 Jl, pe iui.

Pentru România si sirăiwiat?: 
Pe un an 4-0 Franc?, pe 
Ioni 20 fr,. pe trei Von? 10 *r.

N-rii de IhinunccS 8 franc*.
8e prenumeră la tdte o/i- 

ciele poștale din întru «i din 
afara și la d-nii oolontorî.

Ataanieniul pentru Brsși*
AdmtHintyațwnoa, Piața & are. 

Târgul Inului Nr. 80. erntiu 
I.îPaun an 20 cor., pe stice 
lari 10 oor., pe trei lunf 5 car< 
Cu dusul în casa : Pa ut. an 
24 cor., pe 6 lur.112 0., p» trei 
luni 6 cortine. — Un eaempiar 
19 bani. — AtAt abc tiarnenfcale 
cAt și inserțiuai.le aunt a se 
plăti In ființe.

Nr. 275.—Anul LXV. Brașov, Duminecă 15 (28) Decemvrie. 1902.

Celor 21 dascăli din Selagîu.
Voim se vorbim de cei doue- 

cjeci și unu de dascăli SelăgienI cu 
pricina, (vedi „Felebred69u-ul din 
„Szilagy11). Le suntem datori cu re- 
flecsiunile nostre la răspunsul lor, 
ce l’am publicat în n-rii 261, 262 și 
263 ai „Gazetei Transilvaniei* dela 
începutul lui Decemvrie st. n.

Am dat loc răspunsului trimis 
nouă din sînul celor douS-cJecI și 
unu, ca să le dam prilegiu de a-se 
apăra contra învinuirilor, ce li-s’au 
adus în colbnele foiei nbstre.

Am dat loc cu atât mai bucu
ros acestui răspuns, cu cât el ne do- 
vedesce, că dascălii, de care vorbim, 
sunt conscii de pasul greșit, ce l’au 
făcut într’un moment nenorocit și 
simt trebuința de a se scusa înain
tea opiniunei publice române.

Păcat numai, că gândul de a 
ne scrie și de a ne arăta neajunsurile 
lor, cari, die ei, i-au amărît așa de 
mult încât în desperarea lor și-au 
luat refugiul la acel „Felebredes", 
le-a venit așa de târcjiu. Dâcă erau 
pe deplin sinceri față cu causa cea j 
mare a învățământului nostru na
țional, cum afirmă ei, nu trebuia să 
lase s’ajungă lucrurile așa departe, 
ca să alerge la o foie streină și ad
versară causei nostre, ci ăe fi venit 
la noi și la alte cjiare române să 
arate neajunsurile, cu cari aveau să 
se lupte și să câră lecuirea lor.

Acesta însă n’au făcut’o și deci, 
ori-ce ar dice și orl-ce ar face, nu 
se vor spăla nici odată de păcatul 
c’au alergat la foi adversare și rău 
voitore causei lor și a școlelor ro
mâne c’un „Felebredâs“, care, așa 
cum e redigiat, cuprinde în sine nici 
mai mult nici mai puțin, decât lă- 
pedare de ai săi și de causa proprie.

Nu s’au adresat la foile române 
cu fote că, încât privesce. cj'aru^ 
nostru, acesta nu numai odată, ocu- 
pându se de stările din Selagiu, i-a 
luat in apărare pe dascălii de-acolo, 
întrucât a fost informat, că pe alo- 

curea nu sunt tratați cu destulă 
bunăvoință și cu destul respect de 
cătră superiorii lor din cler.

Cu drept die cei 21, că pănă 
acum Sălagiul, mândra patrie a lui 
Bărnuț, numai cu esemple bune a 
atras asupra sa atențiunea lumei 
românesc!.

Dâr, întrebăm pe cei 21 dascăli, 
dâcă esemplul, ce l’au dat ei prin 
Felâbredes-ul lor, a fost de așa ca 
să atragă atențiunea lumei româ- 
nescl spre lauda și onârea lor?

Ei die, că sunt conscii de che
marea lor, că sunt un factor prin
cipal în sînul națiunei și nu a cin- 
cea rotă la car, că sunt calificați și 
nu de aceia de la „Strîmba“, și că se 
luptă în loc de frunte pentru înain
tarea neamului nostru.

Fârte bine! Dâr atunci ce caută 
acești dascăli la cjiarul „Szilagy»? 
Ce-i îndâmnă a merge la adversar 
și a i-se plânge în contra superiori
lor lor și în contra sângelui lor 
propriu, esclamând: „să trăiâscă toți 
aceia, cari îșl dau silința a ne libera 
de cătușile conaționalilor noștri» ?

Dâcă ar fi trăit Bărnuțiu, ore 
ce ar fi d>s el în fața unei ast-fel 
de purtări tocmai din partea acelora, 
cari pretind a fi pătrunși de chiă- 
marea lor dăscălâscă în fruntea po
porului român?

Alte esemple au dat urmașilor 
lor marii dascăli ai românismului 
din vecurile trecute! Ei s’au jertfit 
pentru deșteptarea și binele națiunei 
în mod cu totul desinteresat, și mai 
bine au suferit ori-ce neajunsuri 
chiar și dela. cei de un sânge cu ei, 
cari nu i sciau prețui după merit, 
decât se șovăiescă măcar o clipită 
înaintea adversarului comun.

Dâr de ce am mai discuta des
pre nisce lucruri, asupra cărora nu 
mai încape nici o discuție? Ceea-ce 
a susținut organul nostru despre pă
catul național, de care s’au făcut 
culpabili cei 21 prin nenorocita lor 
declarație publicată în cjiarul șovinist 

„Szilagy» este cel mai puțin, ce ei 
au meritat a se (jice despre urîta 
lor faptă.

Alta este întrebarea cum sunt 
tratați în Selagiu și prin alte locuri 
dascălii noștri de cătră preoțime; 
dâcă sunt raspectațl cum merită și 
sprijiniți în greaua lor chemare de 
cătră cler, ori în multe locuri sunt 
tratați de cătră cler în mod des
potic cum nu se cuvine și cum nu
mai bine și priincios nu pbte fi 
pentru învățământul nostru.

Despre acâsta cestiune s’a vor
bit de nenumărate ori în cursul ani
lor în colonele foiei nostre, care în 
tot dâuna a fost o sinceră aperătore 
a dăscălimei nostre din tbte punc
tele de vedere, tocmai fiind-că sc.ie 
se prețuiască rolul însemnat, ce’l 
are învățătorul în viața nbstră na
țională.

De ce cei 21 dascăli selăgenl 
ne-au ocolit pe noi și-au alergat la 
o foie adversară? Au voit să arate 
cu asta că sunt de cei cualificați și 
nu dc cei de la „Strâmba»? Fost’a 
pasul lor un fel de răsbunare față 
cu acea parte a clerului, despre care 
susțin, că-i desprețuesc și-i tiranisâză, 
ori un act de servilism și de umi
lire față cu omenii stăpânirii, în a 
căror grație au vrut să între?

Noi credem, că a fost o rătă
cire mare și că cei mai mulți dintre 
acei 21 au fost amăgiți și seduși de 
a subscrie acea declarație ungurescă 
fără ca să-o înțelâgă și să scie ju
deca cum se cade ce ticălbsă și rea 
tendință se esprime într’însa.

Dâcă este așa și dâcă cei se
duși au ajuns a cunbsce marea gre- 
șâlă, ce au comis’o, de ce nu și-o 
recunosc pe față cu totă sinceritatea, 
cinstea și lealitatea bărbăteseă, de 
ce mai umblă se o justifice și scuze 
aci cu una, aci cu alta?

Căci bine trebue să șl însemne 
cei 21, că ori cât de vinovațl ar 
scote ei pe unii sân pe mai mulți 
dintre preoți, în ce privesce neîm- 
plinirea datoriei față cu dascălii dela 

școlele confesionale, pionerl ai cultu- 
rei nostre naționale, nu vor pută 
șterge pecatufp-ce l’au săvârșit prin 
acea declarație neprecugetată, care 
îi face să apară ca nisce desertorl 
dela causa cea mare a învățământu
lui nostru național.

Decă dâr cei 21 dascăli sâu o 
parte din ei vor să liniștâscă în 
adevăr publicul român alarmat prin 
pasul lor amintit, atunci se aibă cu- 
ragiul bărbătesc a recunosce în tâtă 
siuceritatea și pe față, că au greșit 
când au subscris un pamflet, ca cel 
publicat în cjiarul „Szilagy».

Atunci vor înceta nedumeririle și 
vom pute păși în liniște la esami- 
narea adevăratei stări a lucrurilor, 
care a produs — admitem — atâta 
nemulțumire în sînul dăscălimei din 
Selagiu.

Revista politică,
Numai câte-va <Țile mai sunt 

pănă la încheierea anului gregorian 
1902. El lasă anului viitor și guver
nelor statelor dualiste o moștenire 
neplăcută, care cu tâte sforțările, ce 
s’au făcut timp îndelungat, n’a pu
tut fi arangeată nici pănă aeji. Este 
așa numita afacere a pactului vamal 
austro-ungar. Sâmbăta trecută minis
trul president ungar Coloman Szell 
s’a dus la Viena, ca să confereze cu 
guvernul austriac în cestiunea pac
tului. Ambii miniștri au fost primiți 
în audiențe de cătră Maj. Sa mo- 
narchul. Resultatul însă a fost zero. 
Nici de astă-dată nu s’au putut în
țelege și s’au despărțit cu vorba de 
a-se mai întâlni odată, pentru a lă- 
muri situațiunea. Se dice, că întâl
nirea acâsta va avâ loc mâne în 28 
Decemvrie. Mâne ar fi să se decidă 
așa-dâr asupra întrebării: ori se va 
finalisa definitiv pactul, ori că trac- 
tările se vor întrerupe definitiv, după 
care ar urma separațiunea vamală, 
ori o crisă ministerială în Buda
pesta sâu în Viena.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Spre casă... sera.
(După Lenail.)

Seracul vine obosit
Cu crosnia în spate,
Plugari plesnind din bici sS ’ntorc 
Ou carăle ’ncărcate.

Bogate ugere aduc
La grajduri ciurde ’ncete; 
Feciorii în povești să duc 
Pe la ’ndrăgite fete.

Și vânătorul fluerând
Grăbesce cătră casă
Cum traista plină de cârstei 
Și iepuri prea ’I apasă.

Poetul ese fericit
Din codru, din rficore,
Ducând frumose prădi cu el: 
Gândiri neperitdre.

I. Prișcu.

Resbunarea.
De Titu Chitul.

I.
Trufașul nobil Havy îșl măsura cu 

pași mari lungimea odăii. Lângă masă ste- 
tea secretarul său, cetind cu glas înalt o 
scrisore, ce o ținea în mână.

Trăsăturile de obiceid severe și poso
morite ale feței nobilului, temut de toți 
iobagii, pe cari urgia sorții neîndurate îi 
dăduse sub neumana lui stăpânire, se înse
ninară cu încetul de bucuria ce o deșteptă 
în el plăcutul conținut al scrisorii.

Secretarul începu a ceti scrisorea cu 
sfielă, ce se manifesta în intonarea nesi
gură; căci cuno-icea el prea bine firea vio
lentă a stăpânului său ; scia el din esperință, 
că mânia acestuia avea se se descarce în
tâii! și întâiu pe capul lui, de cumva ne
plăcutul conținut al scrisorii îi aducea în 
vibrare sinistră nervii irităcioșl. Când vădu 
însă, că stăpânul său îșl iuțesce pașii și că 
stă să sorbă de nerăbdare cuvintele lui, 
prinse și el curagifl; vocea sa deveni mai 
sigură, intonarea mai puternică.

Havy de odată se opri înaintea secre
tarului. Espresiunea feței she era radidsă 
și m ochii lui strălucia fericire nemărginită.

— Ai terminat Găbor? îl întreba pe 
acesta căutând a da vocei sale dure un 
timbru cât se pote de dulce.

— Da, Măria Ta, — răspunse acesta 
și puse scrisorea pe masă.

- Cetitu-ml-ai tot? N’ai retăcut sâu 
schimbat nimica?

— Domne feresce! Măria Ta cunosce 
fidelitatea mea, suut deja de șepte ani în 
serviciul Măriei tale, și mă pot mândri, că 
în acest timp ml-am împlinit serviciul tot- 
deuna cu devotament cătră generosul meu 
stăpân.

Secretarul lingușitor accentua cuvântul 
mărinimos. Havy nu lăsă acest epitet ne- 
resplătit; îșl petrecu deci mâna ’n buaunar, 
scdse câte-va monede și le dete servului 
umilit.

— Să fi fericit, Măria Ta, dimpreună 
cu grațiosa miresă! — răspunse Găbor cu 
o profundă închinăciune. — Sunt vesel, că 
ceriul mî-a acordat favorul neprețuit, ca eu 
cea mai neînsemnată persdnă, să fiu cel 
dintâiîî, care pot ura fericire stăpânului meu

mărinimos, la logodna sa cu cea mai fru- 
mosă zînă din totă Transilvania. Trăiâscă 
nobilul Havy și gentila sa mirâsă Melania!

Havy zîmbi cu mulțumire.
— Te prea pripescl, Găbor, cu felici

tările tale; încă nu-s logodit.
— Adevărat, însă aveți promisiunea 

părintelui domnișorei Melauia, și atâta 
ajunge.

Havy luâ scrisorea aducătore de bu
curie și începu a o esamina de aprope.

Dâcă ar fi stat cine-va la spatele lui, 
s’ar fi mirat de ce ținea el scrisorea cu ca
pul în jos.... De ce?.... Pentru-că nobilului 
Havy îi era necunoscută arta plebeiă de a 
descifra cugetele aruncate pe hârtie. Nu 
era el ore destul de bogat de a plăti un 
servitor, care să se ocupe cu acest lucru 
nedemn de nobilimea sa?

Pentru el cu mult mai bine se potri- 
via a-șl petrece tot timpul în eserciții de 
arme, în dresarea cailor și cânilor de vâ
nat, în benchetuirl și orgii, prin urmai e 
nu-șl prea bătea nicl-odată capul cu puna- 
rea condeiului de penă de gâscă, care tre
mura ca fruneja plopului între degetele sale
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încă la finea anului trecut Co- 
loman Szell spunea, că a sunat „ce- 
sul al doi-spre cjecelea“. De atunci și 
pănă ac}I a tot sunat câsul, un an 
de cjile, și totu-și n’a adus vr’o îm
bunătățire în situațiune. Lumea po
litică așteptă cu mare încordare se 
audă ce va spune Szell despre pact 
în răspunsul, ce-1 va da când la 1 
Ianuarie 1903 i-se vor aduce gratu- 
lațiunl de anul nou. Va cj.iee, P1’0- 
babil, ca și anul trecut, că „cesul 
al doi-spre-tțecelea a sunat“ și că 
el nu va lăsa o iotă din drepturile 
țerii.

Oii-ce va (Țce ȘÎ ori-ce va de
clara ministrul-președinte unguresc, 
fapt este și remâne, că s’a înșelat 
în speranțele lui cu privire la pact 
și că n’are se frecă așa de ușor 
peste acâstă problemă grea care-1 
muncesce c|iua și noptea.

In ministeriul comun de resboiu 
s’a făcut la începutul septemânei o 
schimbare. Maiestatea Sa a primit ce
rerea de demisiune a ministrului br. 
Kriețjliammer și a numit un nou mi
nistru de resboiu în persbna feld- 
mareșalului-locotenent, cavaler de Pi- 
treich, care era și locțiitor de șef 
de stat major al armatei.

*
Săptămâna trecută s’a răspândit 

pretutindenea soirea, că ministrul ru
sesc de esterne contele Lamsdorff va 
sosi în Viena. La început se cjicea, 
că Lamsdorff vine la Viena, ca să 
facă o visită Maiestății Sale monar- 
chului .Francisc Iosif cu care n’a avut 
încă norocirea a-se cunosce, și că va 
ave o întrevedere și cu contele G<>- 
luchoivslci, ministru comun de esterne 
austro-ungar O cji nia’ târfliu însă 
telegraful a dat de scire, că înainte 
de a veni la Viena, Lamsdorff va 
merge la Belgrad și la Sofia. Soirea 
acesta în sine era destul comentar 
la visita cancelarului rusesc în Viena. 
Stau rău adecă lucrurile în Penin- 
sula-bal conică. Agitațiunea macedo
neană este cu drept cuvent conside
rată ca un cuib de furtuni și de pe
ricole pentru pacea Europei, și decă 
nu va interveni diplomația și sfa
turile Austro - Ungariei și Rusiei 
pentru a preîntîmpina primejdia, la 
primăvară are să isbucnescă flacăra 
resboiului în Balcani. Rusia și Aus- 
tro-Ungaria și au luat însă rolul de 
a veghia asupra păcii. Intre aceste 
două mari puteri esistă și o învoielă 
încheiată la 1897 în Petersburg, 
care privesce direct Peninsula-bal- 
canică. Situația fiind aici din cele 

mai critice, s’a simțit trebuința, ca 
cele două împărății să se înțelegă 
prin representanții lor, că ce ar fi 
de făcut în cas când o revoluție ge
nerală ar isbucni în provinciile Tur
ciei locuite de creștini.

Turcia văcțend ce cale-i pe vale 
s’a grăbit și ea a face ceva, mai 
înainte de ce din Petersburg și din 
Viena i-s’ar pune sula în căste A 
publicat un plan de reforme pentru 
provinciile ei europene, gândind 
astfel că va satisface de-ocamdată 
numeroselor pretensiuni și plânge
rilor, ce se ridică contra regimului 
asiatic, ce domnesce în Macedonia, 
Albania și în alte provincii ale sale. 
Guvernul din Constantinopol, speriat 
de ceea-c.e se pregătesce, a dat or
dine stricte șefilor provinciilor să 
susțină ordinea și se nu mai dea 
prilegiu la proteste și plângeri con
tra regimului turcesc.

Lumea așteptă de-ocamdată se 
vadă ce se va fierbe pentru Turcia 
în marele consiliu al diplomației și 
e estraordinar de mare curiositatea 
față cu întâlnirea din Viena a mi
niștrilor afacerilor comune rusesc și 
austro-ungar. Călătoriile lui Lams
dorff la Belgrad și Sofia, capitalele 
a done state, cari sunt direct inte
resate în cestiunea macedoneană, 
face ca curiositatea se fie și mai 
mare. In Belgrad i-s’a făcut lui 
Lamsdorff o strălucită primire, el 
va fi întâmpinat cu aceeași însufle
țire la Sofia de cătră Bulgari, căci 
Bulgarii văd în visita acesta o în 
curagiare a nisuințelor lor de ex
pansiune pe socotela Turciei. E 
semnificativ, că în Rusia simpatiile 
generale s’au întors ârăși pe partea 
Bulgarilor, s’au deschis liste de sub
scripție pentru refugiații bulgari re
voluționari și însuși Țarul a dăruit 
10,000 de ruble spre acest scop, 
bani pe care se cjice, că contele 
Lamsdorff ii duce el însuși la Sofia.

Nu mai puțin încu răgi ați se 
simt și Sârbii. In ajunul sosirei lui 
Lamsdorff la Belgrad, fruntașii ora
șului au afișat un manifest în care 
se dice: „Lamsdorff vine în Serbia 
și Bulgaria cu nobilul scop de a 
pregăti aceste done țerl pentru o ac
țiune diplomatică inițiată de Rusia, 
în scopul îmbunătățirii situațiunei 
fraților noștri creștini din Macedonia. 
Rusia e protectorea nâstră. Se primim 
cu solemnitate pe Lamsdorff.“

Cuvintele acestea spun destul 
pentru a înțelege ori-cine scopul că
lătoriei cancelarului rus.

Respnnsul Regelui Caro! la adresa 
Senatului.

Etă, după „Monitorul Oficial", cuvin
tele cu cari M. S. Regele Carol a mulțu
mit Senatului pentru adresa ce i-a adus, 
ca răspuns la Mesagiul tronului:

Domnule Președinte!
Domnilor Senatori!
„Sentimentele de iubire și de nestră- 

„mutat devotament ce Mi-le arătațl, în cu- 
„vinte așa de măgulitore* din partea Sena
rului, au găsit în sufletul Meu un resunet 
„adânc și recunoscător.

„Cu cea mai viuă mulțumire am con
statat, că pe ambele țărmuri ale Dunărei 
„amintirile răsboiului sunt neșterse îu inima 
„tuturor; în dile din urmă încă Mi-s’au dat 
„dovedi scumpe și nenumărate despre re- 
„cunoscința, ce s-> păstreză iubitei nostre 
„armate.

„Unanimitatea cu care Senatul s’a pro
nunțat pentru ridicărea unui monument în 
„amintirea răsboiului,’Ml dă o nouă mărtu
rie de dragostea sa pentru armată, înt.e- 
„meietorea și scutul independenței nostre 
„politice.

„Cu drept cuvent piiviți băncile po
pulare ca o iustituțiune biuefăcătdre ; sunt 
„convins că ele vor fi într’adevăr de mare 
„ajutor claselor moncitore, dâcă vor fi con- 
„duse cu prudență și înconjurate de un 
„control serios și neîncetat. Ele vor des- 
„volta printre săteni spiritul de economie 
„și de asociațiune, pâ’ghia. puternică apro- 
„pășirei și a bunului traiiî — ridicând ast 
„fel starea materială și morală a acestor 
„harnici plugari și buni ostași, cărora dra
gostea Mea le este pe deplin asigurată.

„Sunt încredințat, că Senatul. — pă- 
„truns de înalta sa menire și însuflețit de 
„acest înțelept patriotism ce l’a arătat în 
„tote împrejurările — nu va cruța nimic 
„spre a desăvârși munca roditore și bine- 
„făcătore așa de fericit începută, dând ast- 
„fel guvernului Meu un sprijin luminat și 
„hotărît.

„Vă mulțumesc din adâncul sufletului 
„pentru bunele și caldele urări ce aduceți 
„Reginei, Mie și Eamiliei Mele din partea 
„Senatului."

Comitatul Brașovului
după ultimul recensement.

1) Cercul luferîoi*.

V) Ap a ța. Hotar 8565 j. c. Case 473, din 
cari 241 de piatră seu cărămidă, 232 de 
lemn, 416 acoperite cu țigL, 33 cu șindilă, 
24 cu paie Locuitori 1 14, din cari Ma
ghiari 1467, Nemți 9, Români 329, Jidovi 
nici unul.

2) Bod. Hotar 4932 j.c. Cas- 5”4, din 
cari 403 de pietră, 3 de vălătuci, 98 de 
lemn, 441 acoperite cu țigle, 63 cu șindilă. 
Ou paie nu e acoperită nici o casă. Locui
tori 2431, din cari Maghiari 130, Nemți 
1377. Români 911, Jidovi nici unul.

3) Feldiora.Hotar 10.230j. c. Case 550, 
din cari 377 de piâtră, 173 de lemn, 397 
cu țigle, 134 șindilă, 19 cu paie. Locuitori 
2527, din cari M«g. 261, Nemți 1032, Ro
mâni 1162, Jidovi 3.

4) CHs&av.Hotar8117j. c. Case476, din 
cari 195 de piatră, 18 de vălătuci, 263 de 
lemn, 398 cu țigle, 47 cu șindilă. 31 cu 
paie. Locuitori 1780, din cari Maghiari 
1208, Nemți 12, Rowtcbw 560, Jid. nici unul.

5) Preșmer. Hotar 12.081 j. c. Case 850, 
din cari 541 p., 309 1.. 738 cu țigle, 85 
cu șindilă, 27 eu paie. Locuitori 3580, din 
cari M. 123, N. 2 d'G, Români 1336, Jidovi 7,

6. Herman. Hotar 10.366 j c. Case 557, 
din cari 412 p., 145 1., 462 ț., 91 ș., 4 p. 
Locuitori 2189 din cari M. 42, N. 1184, 
R,omânl 961, Jidovi nici unul.

7) Măieruș. Hotar 99-32 j. c. Case 373, 
din cari 268 p., 105 1., 351 ț., 17 ș., 5 p. 
Locuitori 1483, din earl M. 58, N. 920, 
Români 502, Jidovi nici unul.

8) Sânpetru. Hotar 6774 j. c. Case 433, 
din cari 381 p., 52 1., 393 t-, 40 ș. Cu paie 
nici una. Locuitori 2197, din cari M. 110, 
N. 1233, Români 817, Jidovi 2.

9) l.odbav. Hotar 4987 j. c. Case 234. din 
cari 163 p., 2 vălătuci cu fund, de piâtră, 
58 vălătuci. 11 lemn, 206 f-., 23 ș., 5 p. 
Locuitori 967, din earl M. J5, N. 414. Ro
mâni 528, Jidovi nici unul.

2) Cereul de sus.

11 Nou. Hotar 2771 j. c. Case 264, din 
cari 175 p., 89 1., 2.36 cu ț., 26 șindilă, 2 
p. Locuitori 1035, din cari M. 806, N. 20, 
Români 209, Jidovi nici unul.

2) Codlea. Hotar 23.059 j. c. Case 
1001, din cari 658 p.. 343 1., 862 cu ț., 
135 ș. 4 p. Locuitori 4449. din cari M. 
233, N. 2771, Români 1436, Jidovi nici unul.

3) Helchiu. Hotar 5125 j. c, Case 596, 
din cari 530 p., 66 1., 563 cu ț., 33 cu ș. 
Cu paie nici una Locuitori 2833, din cari 
M. 181, N. 2109, Români 532, Jidovi 5.

4) Cristian. Hotar 4483 j. c. Case 
574, din carî 501 p., 73 1., 551 cu ț., 23 
cu șindilă. Cu paie nici una. Locuitori 2797 
diu cari M. 176, N. 1618, Români 992, Ji
dovi 3.

5) Râșnov. Hotar 28/13 j. c. Case 
1061 din < ari 633 p , 428 1., 918 cu ț., 141 
cu ș.. 2 cu paie. Locuitori 4801, din cari
M. 118, N. 1818, Români 261.1, Jidovi 5.

6) Ghimbav. Hotar 4355 j. c. Case 
349, din carî 285 p , 64 1., 325 cu ț., 24 
cu ș. Cu paie nici una. Locuitori 1670, din 
carl M. 118, N. 983, Români 566, Jidovi 2.

7) Vulcan. Hotar 7200 j. c. Case 403, 
din carî 316 p., 87 1., 377 ț., 26 ș. Cu paie 
nici una. Locuitori 1620, din cari M. 44
N. 966, Români 609. Jidovi nici unul.

C'Wdl Săcc!®8j»r..

1) Baclfălu. Hotar 6285 j. c. Case 
529, din cari 274 p., 255 1., 326 ț, 202 
șindilă. 1 p. Locuitori 1973, din carî M. 
1179, N. 17. Români 729, Jidovi 6.

2) Cernatu. Hotar 9834 j. c. Case 
723 din cari 2?4. p., 499 I., 477 ț„ 274 ș., 
2 p., Locuitori 2577, din carl M..1855, N., 
27, Români 693, Jidovi 10.

3) Satulung. Hotar 29.966 j. c. Case 
1781, din cari 617 p., 1 v.. 1163 1. 816 cu 
ț, 963 cu ș., 2 cu p. Locuitori 6239, din 
cari M. 27' 5, N. 100, Români 3428, Ji
dovi 28.

4) Purcărenl. Hotar 2205 j. c. Case 
555, din cari 183 p.. 372 1., 196 ț., 308 ș„ 
51 p. Locuitori 207”, din cari M. 1131, 
Români 937, Jidovi 6.

neîndemânatice, nici nu șl prea strica ochii 
scumpi cu silabisarea bucovnelor misteriose.

Până, acum nici odată n’-r simțit vre-o 
neplăcere și n’a avut vre-o pagubă din pri
cina nesciinței sale. Avea numele gravat pe 
inel de aur; acesta-1 apăsa tot-deuna pe 
hârtiile, cărora voia a le da puterea au
tenticității. Celelalte le isprăvia apoi Gâbor 
cu dibăcie mulțumitore.

Cu acâstă ocasiune, însă, lui Havy 
totuși i-ar fi plăcut să scie ceti și el. Pen- 
tru-că, deși audi din gura lui Gâbor, că no
bilul din comuna învecinată, tatăl Melaniei, 
îi promitea în scrisore mâna fiicei sale, 
totuși ar fi fost cu mult mai sigur și mai 
liniștit dâcă s'ar fi putut convinge despre 
acesta cu ochii săi proprii.

Un an de cjile a trecut, de când Havy 
umbla cu inima aprinsă de dragul Mela
niei ; el a dat a înțelege mai de multe-orl 
vecinului său, cât de fericit ar fi el, dâcă 
ar pute conduce în curtea sa nobilitară, ca 
nevastă, pe Melania.

Bătrânul încăpățînat însă, tot-dăuna 
îi curma vorbirea despre acest obiect cu 
espresiunea devenită stereotipă:

— N’am nimic de (fis în potriva ta, îmi 
placi, nu tăgăduesc. Caută însă, înainte de 

tote a dobândi și plăcerea Melaniei și pe 
urmă mai vorbim.

Tocmai asta era însă buba, că din 
gura Melaniei Havy nicl-odată n’a audit o 
vorbă, din care să fi putut judeca că 
l’ar ave drag. De câte-orl îi făcea vre-o 
declarație de amor, ea sciea tot-dăuna să-i 
răspundă în doi perl, așa că nu sciea ce 
să alegă din vorbele ei.

Câte suspine și oftări i-a causat acestă 
fată tirană, care părea a-se juca cu inima 
lui, ca mâța cu șorecele! Și să nu tresară 
de bucurie, când în fine totuși ajunse la is- 
bândă, când tatăl Melaniei îl însciința în 
termini măgulitori, că fiica sa capitulezi și 
se dă prinsă de bună voie, pentru-ea Havy 
să o lege de densul pe totă viâța cu lan
țurile trandafirii ale himenului!

Cum întorcea Havy scrisorea, studi- 
indu-o pe tote laturile, descoperi la un colț 
al ei două cuvinte scrise de altă mână. 
Scrisul acesta era cu mult mai subțire și mai 
pițigăiat, decât cel din textul scrisorei.

— Ce e scris aici, Gâbor? — întreba 
el punând degetul pe cuvintele suspecte.

Secretarul privi la locul arătat, apoi 
se înroși.

— Ertare, stăpâne! — dise încurcat. 

— Aoeste cuvinte ml-au scăpat la prima 
cetire din vedere.

Havy îșl încreți fruntea mânios.
— Tu ai <jis, că ml-ai cetit tot.
— Tot, afară de acestea. Insă ce »m 

omis la prima cetire, voifi împlini acum. 
Acestea cuvinte, stăpâne, îs scrise de mâna 
domuișorei Melania.

Ochii lui Havy ardeau într’un foc săl
batic.

— Vrei să mă faci curios ? — întreba 
sever.

Secretarul credu, că nu e bine a 
mai potența curiositatea nobilului devenit 
nerăbdător.

— D-șora Melania scrie numai aceste 
două cuvinte: „Salutare! Melania."

De nu s’ar fi grăbit Gâbor cu tălmă
cirea acestor cuvinte, era să o pățescă, căci 
vinele de pe templele nob’lului mânios în
cepură a se umfla în mod sinistru și ame
nințător. Așa însă mânia îi dispăru la mo
ment, și-l cuprinse o iritație neobicinuită, 
însă dulce, produsă de realisarea neaștep
tată a visurilor sale țăsute^fără întrerupere 
de un an întreg.

Melania i-a scris, e sigur deci că-1 
iubesce!

La un semn al stăpânului, secretarul 

se depărta. Havy cu cugetele pierdute în 
noianul visurilor fericite ce-1 aștepta în vi
itor, începu din nou a se preumbla prin 
odaie.

De-odută se audi o ciocănitură sfii- 
ciosă la ușă, care se deschise încet și cu 
precauțiune, ca și când persona ce o des
chise ar sta pe cumpene să între, său să se 
retragă.

. — Cine mă deranjază? întrebă aspru
nobilul.

— Ertare, stăpâne! — răspunse ser
vitorul umilit și tremurând de frică. — Eu 
n’așl fi îndrăsnit a vă supăra, mai ales, că 
persona, care cere întrare, e un iobag prost. 
Dâr mișelul s’a sciut ruga cu atâta stă
ruință, spunând că are să vă comunice ceva 
urgent, încât mi-se făcu milă de el și în- 
traiîi să-l anunț.

Altă dată nobilul s’ar fi înfuriat ca 
în tot-deuna, când i-se cerea să asculte pe 
vr’unul dintre iobagii săi disprețuițl. Scia 
el, că aoeștia îi amărian numai dilele cu 
tânguelile lor ridicole si cu cererile lor 
obraznice.

Căci unii se rugau se li-se dee amâ
nare pentru plătirea birurilor, alții cereau 
lecuire și mângâiere în contra maltratări
lor neumane din partea argaților domnesc!.
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5) Tărlungeni. Hotar 3634 j. c. Caso 
831, din cari 274 p., 1 v., 556 1., 374 cu 
ț., 451 ș., 6 p. Locuitori 3385, din cari M. 
2162, N. 13, Români 1210. Jidovi 7.

6) lurches. Hotar 43''1 j. c. Case 
929, din cari 314 p., 1 v., 614 1., 431 cu 
ț., 495 cu ș., 3. p. Locuitori 3204, din cari 
M. 1785, N. 31, Români 1356, jidovi 8.

7) Zizin, Hotar 18.278 j. c. Case 349, 
din cari 171 p., 178 1. 204 ț., 131 ș., 14 
p. Locuitori 1298, din cari M. 1064, N. 10, 
Români 224, Jidovi nici unul.

Pentru a arăta, ce număr mare de 
locuitori petrece în străinătate (România), 
lăsăm să urmeze și numărul acelora, care se 
înțelege nu este trecut în numărul popu
lației :

Apața 62, Bod 47, Feldiora 83, Cris- 
bav 156, Preșmer 100, Herman 89, Măeruș 
98, Sânpetru 51, Rodbav27. Nou 19, Cod- 
lea 202, Hălchiu 49, Cristian 87, Râșnov 
266, Ghimbav 52, Vulcani 35, Baclfalu 284, 
Cernatu 442, Satulung 1302, PurcărenI 385, 
Tărlungeni 490, Turoheș 318, Zizin 291, 
Brașov 297. La olaltă 5231.

SOIRILE BILEI.J
— 14 27) Decemvrie

Noul tarif pe zone pentru persdne 
care va întră în vigore pe diua de 1 Ia
nuarie st. n., conține următorele disposiții: 
Pentru circulația pe distanțe mai mari 
s’au introdus 16 zone, în Ioc de 14, câte 
erau mai înainte. In urma acesta, tariful 
pentru distanțe mai mari s'a scumpit. Față 
cu acesta scumpire însă se pot semnala 
alte două înlesniri, ce se introduc. Una 
este că la distanțe mai mari se va pută 
întrerupe călătoria pe timp de 24 ore, 
decă despre acesta este anunțat conduc
torul și șeful gărei unde se face întreru
perea. A doua înlesnire este, că de acuma 
înainte se va introduce clasa III și Ia tre
nurile accelerate. Zona XV cuprinde dis
tanța de la 301—400 km., dr a XVI de la 
401 km. în sus. Prețurile trenului perso
nal vor fi pentru zona XV clasa 1 21 cor 
cl. II 14 cor., cl. III 9 corone, trenul ac
celerat 27, 18 și 10 cor. Pentru zona XVI 
trenul personal: 24, 16 și 10 cor., trenul 
accelerat: 30, 20 și 12 cor. Prețurile în 
amândouă zonele la clasa 1 se presintă 
cu câte 3 cordne, la clasa II cu câte 2 
cordne, la clasa III cu câte 1 cordnă mai 
mult de cât tariful de pănă acum pe 14 
zone.

Alegere de protopop în Brașov. 
După cum am anunțat în numărul trecut 
de Duminecă, sinodul electoral protopo- 
pesc a fost convocat la Brașov pe diua 
de 9/22 Decemvrie. S’au presentat doi 
candidați: M. O. D. Vasile Voina și M. 
O. D. Traian Mețianu. Primul a obținut 
60 voturi, dr al doilea 5. Președintele si
nodului d. protopop I. Papiu a declarat 
ales pe d. Vasile Voina.

Sfințire de prapor. Ni-se scrie: 
Dumineca trecută s’a săvârșit în biserica 
română gr. or. a sfintei Adormiri din Bra- 
șovul-vechiu sfințirea unui prapor nou în
ființat din partea membrilor Societății I. 
din Gaclmayer. Acestă sfințire a fost să
vârșită de cătră O. Domn Iosif Mascimi- 
lianu, paroch local, prin chemarea duchu- 
lui sfânt întru sfințirea apei. După-ce s’a 
făcut sfințirea apei, a urmat mai întâiu 
botezarea praporului și a sfintei biserici 
pe dinlăuntru, urmând apoi stropirea cu 
apă sfințită a credincioșilor asistenți la 
acestă ceremonie. Era de față un nume
ros public român, bătrâni, bărbați, tineri și 
fempi îmbrăcați în mândrul costum ro
mânesc de serbătdre, ascultând cu cea mai 
mare atențiune rugăciunile. Praporul are pe 
o față Icdna Inălțărei Domnului și de-asu- 
pra iconei se află inscripția: „Acest pra
por sfânt s’a înființat de SocieJbatea I. din 
Gaclmayer", în anul 1902. Icona acestui pra
por e lucrată cu o deosebită frumsețăîn mai 
multe drăgălașe colori, er marginile sunt 
împodobite cu o frumosă mătase roșie și 
sfârșindu-se din colț în colț cu fire de aur 
frumos aranjat. Acest frumos prapor, după 
cât am putut afla de la mai mulți paro- 
chieni, e în valore de 120 cor. — Servds- 
că-le spre laudă acest nobil fapt și altor 
societăți de felul acesta, er cei-ce și-au 
dat ultimul creițar pentru acest măreț 
scop, se aibă cât mai mulți urmași! — 
Un asistent.

Repetițiile de „Romana" inițiate de 
tinerimea din Brașov urmeză înainte. A 
doua repetiție va ave loc Dum.necă în 
28 Decemvrie st. n. în sala albastră de la 
„Redută*. — Comitetul aduce la cunos- 
cința celor ce au primit invitări la prima 
repetiție, că acele invitări sunt valabile 
pentru tote repetițiile. — începutul la 
orele 8 precis.

Ajutor pentru cei amenințați cu 
fomete. Se scrie din Sighetul Maramure
șului: In comitatele Maramureș, Ung, Be- 
reg și Ugocia s’a publicat vestea, că mi
nistrul agriculturei Darânyi a hotărît să 
împartă cucuruz și alte producte pentru 
alinarea sărăciei. Ministrul a însărcinat co
misarul guvernului Iosif Kazy, ca să cum
pere de-ocamdată 5000 mm. de cucuruz 
și se împartă acesta cantitate la omenii 
lipsiți cu prețul cumpărării, fără să soco- 
tescă cheltuelele de transport și de mani- 
pulație, pe bani gata, ori ddcă omenii n’au 
de unde plăti și pe credit., împărțirea se 
va face în timp de două săptămâni, adică 
până la 15 Ianuarie, când apoi se va cum
păra altă cantitate. Ministrul de comerciu 
a hotărît să transporte cucuruzul pe chel
tuiala sa. Organele comisariatului au în
ceput cu împărțirea în comunele, unde 
lipsa era mai mare. Aceia, cari iau buca
tele pe credit, vor trebui să le plătescă la 

sfîrșitul lunei Octomvrie. — Der în comi
tatele Bistriță-Năseud și Solnoc-Dobâca nu 
se vor da asemenea ajutdre, pentru că se 
scie, că omenii și acolo sunt în mare 
lipsă?

Bancnote de 1000 corone. In 2 
Ianuarie 1903 vor întră în circulație nouă 
bancnote și anume de 1000 corone. Nouăle 
bancnote, au o lungime de 192 mnr și lă
țime de 128 mm. Colârea bancnotei e al
bastră și înfrurasețată cu un cap de femeie 
și împrejur struguri și trandafiri. Pe o parte 
e vulturul austriac, pe cealaltă emblema 
Ungariei. Pe partea austriacă e indicată 
valorea bancnotei în tdte 8 limbile din 
Austria, între cari este și cea românescă, 
er pe partea maghiară e numai text ma
ghiar. Odată cu punerea în circulație a 
acestor bancnote, bancnotele de 1000 fi. 
vor fi scdse din eirculație și anume vor 
fi primite la banca' austro-ungară și fi
lialele ei până în 30 Iunie 1904, er de 
atunci încolo până în 31 Decemvrie 1904 
vor fi primite numai la institutete centrale 
ale băncei.

Telegrafia fără, sîrmă. Se scrie din 
Roma: Agenția Ștefani a primit de la 
Marconi o telegramă datată din Glace 
Bey (Noua Scoție), în care anunță, că a 
putut stabili cu deplin succes legătura te
legrafică fără sîrmă, între capul Breton 
(Canada, în America de nord) și Conwall 
(Anglia). Prima telegramă transmisă pe 
acdstă cale a fost expediată regelui An
gliei de cătră guvernatorul general al Ca
nadei.

Diarele din Roma publică radio- 
telegramele lui Marconi adresate regelui 
și ministrului marinei. Ele înregistreză cu 
o legitimă mândrie strălucitul succes al 
lui Marconi și regretă numai că pentru 
săvîrșirea lucrărilor sale, nu i-s’a pus la 
disposiție capital italian.

In diua Crăciunului catolic. M. S. 
Regele Carol și principele Ferdinand au 
asistat la orele 9 și 50 la biserica catolică 
din str. Pitar-Moșu din Bucurescî. De ase
menea principesa Maria, la drele 10 și 40 
a asistat la serviciul divin de la biserica 
anglicană din str. Diaconeselor.

Pentru iubiții reposați. Medicul c. 
și r. de stab superior din Brașov, stimabi
lul domn Dr. Ioan Pop a binevoit a dărui 
în amintirea neuitaților săi amici Nicolae 
Cristea fost asesor consist și dr. Nicolae 
Olariu, fost advocat în loc de cunună pe- 
ritore pe mormintele lor suma de 5 cor. 
fondului de 20 bani, creat de „Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu* pentru acuira- 
rea unei case de hală de vendare; 5 cor. 
fondului văduvelor și orfanilor meseriașilor 
români; Scor, fondului „Asilului“ întemeiat 
de „Reuniunea română de înmormântare din 
Sibiiu“. In total 20 cor.

Lăcomia banilor te face ucigaș. 
Prin luna Octomvrie copiii, cari păziau 
vitele, au găsit într’o dimindță sub un pod 
din hotarul comunei Nepos (Bistr. Nâsăud) 
un cadavru omenesc ciuntit în mod bes
tial, așa că nimeni nu l’a putut cundsce. 
Omenii ghiceau și tălmăceau, cine se fie 
omul ucis. Unii diceau, că va fi un Ma- 
ramureșan, care venia la târg la Bistriță 
și a fost omorît și jefuit de nisce tâlhari. 
In cele din urmă s’a aflat, că omul era 
călugărul Constantin Stefan din Uva mare 
care umbla prin comunele de pe valea 
Bărgaelor și a Someșului și mângăia ome
nii cu rugăciuni și sfaturi bune. Omenii 
îl cinsteau la rândul lor câte cu ceva, 
așa că Constantin Stefan își adunase fru
moși bani, pe cari îi depunea la institu
tete de economii, der mai făcea bine și 
la câte un om lipsit cu împrumuturi. Așa 
i-a dat și lui George Vartolomeiu din 
Rebra 600 cordne împrumut. In ndptea 
de 8 Octomvrie trecând călugărul prin 
Rebra a fost găzduit și ospătat de Varto
lomeiu. Călugărul avea la sine suma de 
800 cordne, pe care avedut’o Vartolomeiii 
și i-a întrat în minte un gând diavolesc: 
se ucidă pe călugăr. Nâptea, când călu
gărul dormia, VartolomeiCi a luat o secure 
și lovindu-1 pe Stefan în cap, i-a ascuns su
rele. Apoi l’a jefuit și mutilat așa ca senu-1 
cunoscă nimeni și l’a aruncat sub pod. Gen- 
darmeria din Feldru după multe cercetări 
a descoperit pe făptuitorul, care acuma 
își aștdptă pedepsa în temnița din Bis
triță.

lnspecțiunile principelui moștenitor 
al României. Din causă, că circulația trenu
rilor a fost întreruptă spre Moldova și din 
causă că orașul Brăila a fost cu totul 
isolat, Principele Ferdinand a fost nevoit 
se rămână în Brăila. Principele moștenitor 
a visitat casarma regimentului 2 de arti
lerie, gimnasiul Nicolae Bălcescu și uzina 
de apă. La gimnasiu unde a asistat la 

.cursurile elevilor, A. S. R. a fost întîm- 
pinat de profesori cu elevii, carl au in
tonat Imnul Național.

Principele Moștenitor a plecat Ia 
drele 2l/2 cu un tren special spre Mără- 
șeștî, căci în acea direcție linia fusese 
desfundată. Abia cu acest ocol trenul a 
putut sosi asdră cu întârdiere în Bucu- 
rescl. Principele Ferdinand s’a scoborît la 
gara de la Ootrocenl.

Viscol și ger în România. Viscolul 
și vântul au fost generale în totă țera în 
dilele ultime. Gerul de asemenea e îngro
zitor, așa cum de multă vreme nu s’a 
vădut. Trenurile în multe părți nu circulă 
și populația săracă sufere cu deosebire.

Telegrame cari au sosit din Nordul 
Moldovei anunță, că de Miercuri după 
amiadi în Moldova de sus domnesce un 
viscol teribil. Din causa viscolului liniile

Soirea îmbucurătore ce o primi astăcjl. 
îl transpuse pe micul despct într’o bună 
disposiție și astfel îngădui să între iobagiul.

Sfiicios, cu espresiunea grozei pe fa- 
ța-i palidă, îmbrăcat în vestminte de săr
bători, întră un june frumos și se închina 
înaintea domnului temut, ca și când acela 
ar fi fost un idol.

— Ce vrei, nătărftule? — îl întreba 
Havy, după-ce în zadar așteptă ca tînărul 
să-și deschidă gura.

Intre multe laude, alusinni la marini- 
mositatea domnului și dorința de a vedâ 
pe stăpânul său în deplină sănătate, junele 
reuși în fine a-șl preda rugarea. Părinții 
lui muriseră de o jumătate de an — dise 
el — moșia lor o cultivă de atuncia el ; 
birurile le-a cărat fără scădere la Jcurte, 
dilele de clacă le-a împlinit, cu tote aces
tea a înțeles, că domnul ar ave de gând 
să-l dee afară din moșie. Se rogă cu umi
lință să fie lăsat în vatra părintâsQă, pro
mițând că va îndeplini fără greș tote sar
cinile împreunate cu posesiunea acesteia.

Compilatale și Approbatele spuneau 
limpede și lămurit că iobagul n’are nimic 
afară de plata muncei sale. „Rusticus 
praeti-r mercedem et praemium in terris 
domini sui quaeșitum ad proprietatem nihil 

iuris habet....*' Ca se potă însă sărmanul 
iobag obține „mercedem et praemium“ era și 
în interesul domnului, altminterea i-ar fi 
rămas pământurile pustii.

Identitatea intereselor apropie și pe 
inimicii cei mai înverșunați; domnul se 
grăbi deci a se arăta mărinimos, împlinind 
rugarea junelui, cu atât mai vârtos, că și 
el trăgea folos din ea.

Junele mulțumi, însă în loc se se de
părteze mângâiat, își aplecă privirea ’njos 
și începu a-șî învârti zăpăcit pălăria în mână.

— Mai ai ceva? — îl întrebă cam 
aspru domnul.

— Da, mai am o rugare mare.
— Cum te chiamă?
— Login, Măria Ta,
Havy țîșî încreți sprânoenele fixând 

aspru pe junele zăpăcit, și-i dise:
— Logine I tu precum se vede ești 

om obrasnic și nemulțămitor. Nu ți-e des
tul că te las în moșie, de-a bună semă ai 
voi să-ți mai iert și din deciuell.

— Măria Ta ai căpăta și de le altul 
fără scădământ birurile, de aceea nici nu 
îndrăsnesc a cere vre-o ușurare. Munca 
nostră însă e grea, omul nu o pote isprăvi 
singur, de aceea m’am hotărît să-mi iau 
soție.

— Cu alte cuvinte ai de gând să te 
’nsorl, — dise Havy rîdănd și mânia îi dis
păru pe dată-ce înțelese, că nici împlinirea 
acestei cereri nu-1 costă nimic.

— Nu e bine omului să trăâscă singur.
— Nu trăi der singur, Logine! eu 

îmi dau învoiela, ca să te’nsorl. Alesu-țl-ai 
miresă ?

Zăpăcela lui Login dispăru, își ridică 
fericit privirea și dise emoționat:

— Da, ml-am ales.
— Frumosă-i?
— Mie-mi place.
— Cum o chiamă?
— Zenovia.
— Și pe când aveți de gând se vă 

cununați ?
— Peste patru săptămâni.
Lui Havy îi veni în minte privilegiul 

nobililor, basat pe legile țării, faimosul „ius 
primae noctis“. Să se folosescă de acest 
drept acuma?....

Ișl căscase deja gura să facă pe ju
nele iobag atent la dreptul ce-1 avea, când 
de-odată îl rătăci privirea pe scrisorea ce 
o căpătase numai cu câte-va ore înainte. 
I-se păru că vede pe Melania indignată de 
cugetul său necurat.

Cugetarea la Melania îi schimbă in- 

tențiunea cea rea, și în loc de a pronunța 
cuvintele ce le avuse deja pe limbă, d se 
cu bunăvoință neobicinuită:

— Cunună-te, Logine, și nu uita să-ți 
aduci nevasta la mine în Dumineca primă 
după cununie. Ești om cu noroc, m’ai aflat 
în voie bună, și am de gând să dăruesc 
ceva nevestei tale.

Tînărul părăsi curtea domnescă beat 
de fericire! Reuși a dobândi libertatea de 
a-șl alege soție în jugul greu ce avea să 
apese grumazii ambilor în totă vieța, și era 
mai vesel decât un împărat, care șl-a mă
rit împărăția cu o nouă țâră.

De l’ar fi întrebat cine-va ceva, când 
eșia din curtea nobilului, n’ar fi sciut ce 
să răspundă, atât era de impresionat.

In uliță îl aștepta o fată cu inima 
ce-i batea mai tare în așteptarea nesigură... 
Der cum îl vădu, pricepu din fața îmbujo
rată a flăcăului, că a reușit.

— Zenovie! Dumnedeu e bun, — 
dise Login prindend mâna tremurătore a 
mirese' sale. Domnul nostru șl-a dat în- 
voela la tote.

Apoi îi povesti cum a umblat.
— Cine maipotedice după acestea, că 

domnul nostru nu e om bun 1 — esclamâ 
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ferate în acea direcție s’au înzăpădit 
din nou.

Pe marea Negră e furtună; valurile 
sunt colosale. Vaporul „Principesa Maria* 
care trebuia se sosescă MercurI ndptea, 
nu a sosit încă nici pănă Vineri. Sunt 
temeri de mari nenorociri. Mari furtuni 
se semnaleză și din Oonstantinopol, unde 
s’a întrerupt circulația și comunicațiile.

Statistica locuitorilor Europei după 
religie. Episcopul Athanasie al Rtmnicu- 
lui și Noului Severin, în unire cu Gherasim 
al Argeșului, au lucrat împreună Istoria 
Bisericesc,ă, din care estragem următdrele 
date statistice:

Europa are 887 milione locuitori. Aceș
tia se împart după religie astfel:

30.0 0 Păgâni în Rusia, parte BudiștI 
cum suntcei mai mulțl CalmuchJ, âr psrte de- 
dațl la păgânismul inferior, adecă la Șama
nism, cum sunt Votițchii și Samojezii

7.0 '0.009 Mahomedani,[și anume 2 mi- 
liâne 700.000 în Rusia, Tătari și parte Cal- 
muchi: 3,100,000 în Turcia, de națiune 
turci, albanesi ș. a. 650.000 în Bulgaria și 
Rumelia orientală, între ei sunt și 300,000 
Bulgari, numiți Pomacht; 550 mii în Bos
nia și Herțegovina, de națiune Șerbi; 
50.000 în Dobrogea.

7.500.000 Ev'ds&n MosaicI și anume: 
5.250.000 în Rusia; 2.100.000 în Austro- 
Ungaria; 660,000 în Germania și 250.000 
în România.

372.000.000 Creștini, și anume: 179 
milione catolici, mai ales în partea de sud 
a Europei centrale și apusene. Aici întră 
4*/2 milione De asemenea 120,000 ca
tolici V'Ch’, în Germania și Elveția ; 7,000 
janseniști în Olanda; 10 milione spiritiștl, 
antichristianl și neconfesionall, în țările ro
manice și mai ales în Francia. 94 milione 
ivotedanți, cei mai mulțl în partea de nord 
a Europei centrale și apusene, inclusiv sp>- 
ritiștii, neconfesionalii etc., din țările pro
testante. 99 milione orlodoxi de resărit din 
Europa răsăritână, inclusiv cu 10 milione 
rescolnici ruși și mhil'Ști, etc. 175.000 Gre- 
gorieni seu Armeni de răsărit, anume: 
100.000 în Turcia, peste 60.000 în Rusia, 
2000 în Austro-Ungaria și 10 mii în Ro
mânia.

Reforma poliției comunale urbane 
în România. Ministrul de interne V. Las- 
căr a depus pe biroul camerei un proiect 
de lege pentru modificarea organisației 
poliției comunale urbane în tdtă țera. De
putății au trecut îndată în secțiuni, spre a 
se ocupa de acest proiect de lege.

Institut italian în Bucuresci. Din 
Roma se telegrafeză cu data de erl 
curent următdrele: Gazeta del Popolo 
anunță că guvernul Italiei și guvernul 
României trateză pentru înființarea în 
Bucuresci a unui institut italian sub di
recțiunea călugărilor din ordinul sf. Fran- 
cisc de Sales. Se dice, că tot personalul 
institutului va fi compus din italieni.

Dunărea înghețată. In urma geru
rilor, cari sunt mereu, Dunărea a înghețat 
peste tot. Ghiața este grdsă în unele locuri 
de aprope o jumătate de metru. Comuni
cația cu Bulgaria și Dobrogea se face pe 
ghiață.

Telefon intre Sibiiu și Brașov. De 
la 16 1. c. funcționeză linia’ telefonică în
tre Sibiiu și Brașov.

A murit Găluscă. Cunoscutul lăutar 
din Brașov Iancu Gălușcă a murit Sâm
băta trecută în mod subit la gara din lo
calitate, tocmai când voia se plece la 
S.-Sângeorgiu, spre a-și vedâ soția, care 
era acolo. înmormântarea a avut loc Luni 
fiind de față toți lăutarii din Brașov, cari 
i-au cântat la gropă un cântec de jale.

Furt, și omor în Domasnia. Cetim 
în „Drapelul1*: In ndptea de 6 Decemvrie 
n. c. doi tâlhari locuitori în Crușoveț au 
furat în Dornașnia (corn. Caraș-Severin) 2 
boi ai economului Petru Dorail. Vardiștii 
comunei observând că boii sunt furați, au 
voit se-i aducă la primărie. Tâlharii ve- 
dend pericolul au lăsat boii și au fugit. 
Un vardist cu numele Chiriac Benghia a 
pus mâna pe un tâlhar, der acesta a în- 
pușcat asupra vardistului, care a cădut la 
pământ rănit grav. Tâlharii au luat-o la 
sănetosa, der au fost prinși de gendarmi 
și puși la răcdre. Rana nefericitului vardist 
Benghia e forte periculdsă, glonțul i-a rupt 
doue coste și s’a oprit în șira spinării, se 
crede că va scăpa totuși de morte.—Tot 
în Dornașnia s’a întâmplat în 14 Decem
vrie, că mai mulți dmeni din comuna în
vecinată Canicea și alții din Dornașnia s’au 
luat dina la 2’/2 ore la cârtă și bătae în 
birt. Un om din Canicea a străpuns pe 
Nicolae Românu, care lovit în inimă a 
cădut jos la pământ. Gendarmeria caută 
pe ucigaș.

Zenovia, după-ce- înțelese, că are de gând 
să o și dăruiescă.

La curte domnea fericirea, în inimile 
simple ale mirilor de iobag salta bucuria 
cu atâta vehemență, încât cămașa albă a Ze- 
noviei tremura de sguduirile ce'le producea.

II.
Patru săptămâni se măcinară iute pe 

mora neobosită timpului.
Cununia tinerei părechl se celebră în 

bisericuța clădită din bârne cioplite, și care 
avea un turn înalt ca o săgătă îndreptată 
spre ceriti, în care clopotele nu erau mai 
mari, decât clopoțelul din veranda curții 
domnescl, cu care chemau servitorii.

dmenl nevoiași, sat sărac.. Dumnedeu 
le vede tote, nu pretinde de la nimeni lu
cruri imposibile, se îndestulesce și cu un 
locaș simplu.

Der ce isvor nesecat de mângâiere is- 
voresce în acea bisericuță simplă, câte su
flete mâhnite își aflau consolare între pă- 
reții ei încolțiți de dinții timpului I Câtă 
bucurie le vestia glasul metalic al micului 
clopot, când chema pe credincioși la litur
ghie, câtă jale tristă și totuși măngăitore 
vibra în versul lui argintiu, când plângea 
pe cei morțî!

Login și Zenovia erau fericiți. Căci

Primarul Bucuresciului în urma 
propunerei d-lui Th. Niculescu, consilier 
comunal, a hotărît'să se acorde ajutore 
în lemne la un numer de 15 familii Isra
elite.

Concert. Duminecă in 28 Decemvrie 
musica comunală va da un concert în 
sala hotelului „Europa" sub conducerea 
capelmaistrului Max Krause. Cu acestă 
ocasiune se vor esecuta doue novități: 
1) „Das Menschenleben1*, de H. Starke, și 
„Frohliche weihnaehten1*, de Kodel. înce
putul la orele 8. Intrarea 60 bani.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tote soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cupr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după mesură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Mulțime de scrisori de recunoscință 
și declarații din partea celor mai distinși 
medici dovedesc, că pentru evitarea și 
desvoltarea de animie, suferințe de piept, 
plămâni, scrofule și alte asemenea bdle, 
cel mai bun mijloc este untura de pesce 
a lui Zoltan, de drece n’are gust seu mi
ros neplăcut și o iau bucuros atât copii 
cât și adulți. Este un mijloc întăritor, 
nutritor și lesne de mistuit. Prețul unei 
sticle 2 cor. Se află în tdt.e farmaciile.

Cel ce se îngrijesce de sănătatea 
sa, se bea „Apa amară* Francisc Iosif, 
care de mai bine de 25 ani se trimite în 
tdtă lumea și este recunoscută, ca singu
rul mijloc natural, salin purgativ. Se se 
ceră espres apa amară Francisc Iosif.

Fuga unei princese.
Rău și întristător lucru este, când 

se întâmplă, că bărbatul cu femeia nu 
trăiesc bine.

Vai de casa și familia, în care a in
trat certa și zizania, că acolo cji bună nu 
inai este.

D’apoi când certa ajunge la bătaie! 
Domne feresce! Oe impresie urîtă îți face 
bărbatul, care a doua di vine la slujbă cu 
obrazul plin de sgărieturi și vînătăi, pen- 
tru-că unghiile iubitei sale consorte au 
lăsat urme visibile pe el.

De sine se înțelege, că decă soții 
trăiesc rău, ei caută să ascundă traiul lor 
înaintea hunei și decă se sfădesc, se sfă
desc ei între ei, să nu mai scie satul.

Câte-odată însă, mai ales când unuia 
din ei îi place băutura, ori e de un tem
perament. mai viu, apoi nu se mai pote 
stăpâni, își perde rușinea și apucând, ce-i 
cade în mână, se repede la tovarășul său 
de vieță.

S’au întâmplat certe și bătăi de a- 
cestea destule. Femeia și-a bătut bărbatul 
cu cleștele, ori cu sucitorea. ori i a spart 
vr’o olă în cap, der și mai de multe-ori 
s’a întâmplat, că bărbatul a luat țeva de 
la pușcă, ori țeva de la pipă, ori vr’un 
băț seu nuia strașnică, ori chiar biciul de 
curele și a lăsat vînătăi cu el pe spinarea 
iubitei sale soții.

Și se aud strigăte și sbierături și 
copiii țipă și plâng, er vecinii alergă pe 
la garduri și se uită, ce se întâmplă ală
turea de casa lor.

Acestea sunt lucruri rușindse, ddr 
care din cetitorii noștri n’o fi- vădut și el 
măcar prin gard asemenea scene urîte?

Când e vorba însă de omenii sus puși, 
de împărați și moștenitori de tron, noi 
ăști mai mititei, suntem deprinși a crede, 
că traiul lor e traiu bun și că înțelegerea 
între bărbat și femeie este ca în paradis.

Măcar că și ei vor fi având câte-o 
neînțelegere. Și prinții și prințesele vor fi 
suferind de fel de fel de patimi, cari tul
bură căsnicia.

Vorba e însă, că dâcă or fi având 
ceva între ei, or fi sciind numai cei mai 
apropiați.

Săptămâna acesta s’a întâmplat un 
lucru, despre care tote diarele scriu fel 
de fel de sciri și vești.

Ce s’a întâmplat?
O prințesă de coronă a fugit de la 

bărbatu-său. A fugit, lăsându-și bărbatul 
și cinci copii drăgălași și s’a îngurluit cu 
un profesor, care învăța pe copii limba 
franțuzescă.

Prințesa acesta este Luisa Antoinetta, 
soția moștenitorului de tron al Saxoniei, 
care locuiesce în Dresda, er profesorul cu 
care a fugit este profesorul Giron.

Prințesa asta este fiica marelui duce 
de Toscana, înrudit de aprdpe cu dinastia 
nostră, er fratele ei este archiducele Leo
pold Ferdinand, despre care de asemenea 
vom vorbi mai jos.

Prințesa Luisa era încă pe vremea 
când era fată, de un temperament vioiu, 
der se credea, că după-ce se va fi măritat, 
se va mai astâmpăra. Cei ce credeau așa, 
s’au înșelat, căci și după ce s’a măritat, 
tot cea veche a rămas. Nu-i plăcea de 
loc să se supună la regulele aspre ale 
etichetei de curte și în timpul din urmă 
învățase a umbla călare pe rotă (bicicletă) 
și adesea o vedeau pe ulițele din Dresda, 
plimbându-se cu rota și alte lucruri de 
felul acesta.

Cu prințul ducea un traiu amar de 
tot. Se sfădiau, se înjurau și se băteau. 
Prințesa adesea umbla cu fața sgăriată și 
umflată de palmele, ce i-le trăgea bărbatu- 
său, der nici ea nu-i rămânea datore, căci 
fratele său Leopold îi sări în ajutor și 
îi trăgea câte o chelfenelă cumnatului său.

pilele acestea însă, ne mai putând 
suferi vieța la curte, prințesa a fugit la 
Geneva, unde s’a întâlnit cu profesorul 
Giron, pe care de câteva săptămâni îl 
alungase prințul, fiind-că băgase de seină 
înțelegerea între el și prințesa.

Asta este istoria scandalosă și tristă, 
despre care se scrie în tote foile și prin 
urmare a trebuit să o înregistrăm și noi.

*
încât pentru archiducele Leopold 

Ferdinand, nici lui nu-i plăceau regulele 
severe de la curte; îngurluindu-se cu o fată 
burgheză, a cerut să i-se permită a depune 
rangul de archiduce și tote privilegiile 
împreunate cu acest rang. Maiestatea Sa 
i-a și permis acesta, i-a pus însă condi- 
țiunea a nu se mai întorce în Austro-Un
garia. *

Prințesa Luisa, când a fost copilă a 
petrecut mai multe veri la Schlackerțwerth, 
lângă Karlsbad. Nimeni acolo n’a putut 
observa la prințesă nici măcar o umbră a 
unei boli de nervi, tot așa și la fratele

fericirea nu e pretensivă, și deși cârcă une
ori palatele de marmoră, toșl nu se sfiesce 
a-șl încovoia spatele și sub ușile jose ale co
libelor. Fericirea e ca rândunica, care-șl 
aședă cuibul său cu predilecție sub streși
nile afumate ale omenilor săraci.

Intr’o di Zenoviei îi veni în minte 
promisiunea domnului, de care bărbatul ei 
uitase cu totul.

— Logine, tu ai u:tat de d-1 nostru.
— Eu? — Ce vrei se dicl cu asta?
— Mâne e Duminecă, prima Dumi

necă după cununia nostră; trebue deci să 
mergem la curte.

— Ai dreptate, nevastă. Să mergem. 
Bine, cățl-aiadus aminte. Ce arfîdis dom
nul, de ar fi trecut cjina de mâne fără de 
a ne închina lui, după cum a poftit? Pote 
că a și uitat pănă acuma de noi, der la cea 
dintâiă întâlnire îi pote veni în minte, că 
ml-a poruncit să te duc la el să-ți dăru- 
iâscă ceva. Gată-te deci!

A doua di plecară Ia curte. Când se 
apropiară, Login își încuragia mereu ne
vasta. I se păru o veclnicie chinuitore a 
aștepta între privirile nerușinate și zîmbe- 
tele semnificative ale curtenilor, pănă ce 
se reîntorse servitorul, care întră la dom
nul să-i anunțe.

Era palidă ca păretele Zenovia. când 
a întrat la Havy, der când eși din odaia 
lui era roșie ca para focului. Vorbele și 
privirile nerușinate ale acestuia îi suiră în 
față sângele.

La gâtul ei strălucia acum o minu
nată salbă de bani de argint. Acesta era 
darul promis într’o clipă de impresiune 
amorosă. Intențiunea nobilului fu bună <i 
curată, când o promise unei fete necunos
cute; acum însă, după-ce avu prilej a-șl 
adânci privirea lăcomosă în ochii îmbătă
tori ai frumosei Zenovie, în internul său 
întunecos se treziră cugete negre, păcă- 
tdse, cari umplură pe tînăra nevastă de 
spaimă și greță.

— Mă tem de domnul nostru — chse 
ea băratului, după-ee ajunseră acasă.

— Ce grăescl, Zenovie? Te temi de 
domnul nostru, care țl-a dăruit o salbă 
atât de frumosă, cum nu mai are nimeni 
în sat?

Zenovia își luâ salba de la gât și dise 
nemulțumită :

— lîlcă darul necerut! Eu nu-1 voiîî 
mai purta nicl-odată.

Intr’aceea fața i-se posomori și cjise 
cu glas rugător cătră bărbatul ei:

— Bărbate! ascultă astă-dată și de 

mine. In ochii domnului nostru am vădut 
ardând pa-a păcătosă, ce mă umplu de groză. 
Să mergem deci pănă nu e târcjiu încă, în- 
cătrău ne va îndrepta bunătatea luiD-deu.

Login se înspăimânta își aduse în 
sfârșit și el aminte de purtarea nobilului, 
care ii dădea de bănuit. Dâr își aduse cu 
durere aminte și de neputința sorții sale 
pline de suferințe și umiliri neomenescl.

—Zenovie !—dise deci mâhnit în adân
cul sufletului, — trebue să scii, că brațul 
domnilor puternici e cu mult mai lung, de 
cât se cere pentru a ajunge cu ea pe 
un iobag fugar. Vai și amar de iobagul 
fugit și eră prins! Noi suntem legați ca 
buruenile de glia udată de sângele și lacri
mile sirămoșilor noștri. Al nostru e jugul, 
er biciul e în mâna domnilor. Bagă de 
sâmă ce sfaturi îmi dai!

— Ce să fac deci?
— Linișteste-te! Cu domnul nu vei 

fi silită să dai față, dilele de clacă le voit! 
împlini eu; tu vei lucra acasă pănăcete-a 
uita. Nu te teme, n’ai mult să te ferescl 
de el, căci e mire. Câte-va săptămâni, încă 
și va fi însurat. Apoi omenii însurațl ca
pătă minte.

(Va urma). 

APA AMARA „FK AH CI SC IOSIF“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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ei, arehiclucele. Prin urmare nu pote fi 
vorba de o depresiune morală, ori fisică, 
care a îndemnat’o la acest pas.

Prințesa moștenitdre de Saxonia, Lu
isa Antoaneta Maria este o prințesă aus
triacă. Ea este al doilea copil al ducelui 
Ferdinand și al ducesei Alice, principesă 
de Burbon de Parma. Ea s:a născut la 2 
Septemvrie 1870, la castelul părintesc din 
Salzburg. Copilăria și-a petrecut’o mai 
mult la Salzburg. In carnavalul din 1888 
a fost introdusă în societate ca cea mai 
tînără archiducesă. li plăcea forte mult la 
Salzburg și din când în când Ia țeră, unde 
se simția la largul ei. Avea pasiune pen
tru sport.

La 1886, Maria Iosefa de Saxonia s’a 
căsătorit cu archiducele Otto de Austria. 
Prințesa era sora prințului Frederic August. 
Pe atunci prințesa Luisa mergea adesea- 
■ori la Dresda. Ea legă cu prințesele din 
Saxonia o prietenie intimă și se folosia de 
ori-ce ocasiune, ca se le visiteze.

Prințul Frederic August, moștenito
rul tronului, fdrte puțin stătea la castelul 
tatălui său, căci pe vremea aceea făcea 
■călătorii lungi, prin tdtă Europa și chiar 
prin Africa și Asia. In primăvara anului 
1891, când s’a întors de la Palestina, a 
aflat că archiducesa Luisa a sosit în ca
pitala Saxoniei. O adâncă pasiune simți 
pentru prințesă.

Pasiunea lui crescea din ce în ce. 
La 24 Iunie 1891 s’a serbat logodna la 
Lindau și câte-va luni mai târdiu, la 21 
Noemvrie, s’a făcut la Viena căsătoria. 
Au urmat mari și frumose serbări după 
cununie.

La 24 Noemvrie 1891 s’a duspărechea 
la Dresda, unde principesa Luisa în scurt 
timp a devenit favorita poporului.

Căsătoria a fost fericită la început. 
Cinci copii — trei băețî si două fete — 
s’au născut unul după altul. Verile le pe
treceau la frumosa vilă din Wachwitz. er 
la Dresda petreceau restul anului. Forte 
rar mergea principesa la Viena.

Dispariția prințesei a produs în tdtă 
Germania și Austria o sensație enormă, cler 
mai ales la Dresda, unde locuitorii au fost 
■cuprinși de o durere pătrundătore.

Principesa era iubită nu numai prin 
frumsețea ei, der chiar prin bunătatea, ge- 
nerositatea, prin spiritul ei comunicativ și 
afabil cu tdtă lumea. Cine a fost câte-va 
momente la curtea din Saxonia, nu pote 
uita veselia și umorul ei, care însenina și 
lumina atmosfera închisă și semi-milită- 
rescă la curtea din Dresda. Nu o vedeai 
decât rîdend și forte des. o puteai vedea.

Fdrte adesea mergea' pe jos pe stră- 
dile din Dresda; întră prin prăvălii și cum
păra mici lucruri trebuinciose, vorbea cu 
tdtă lumea, care se simțea 'fericită de 
vorba ei. *

Diarul „Vossiche Zeitung“ scrie ur- 
tdrele : La o jumătate de an, după-ce prin- 
cesa de coronă a făcut cunoscință cu pro
fesorul Giron, ea s’a dus la prietena sa 
princesa Teresa de Bavaria și încă de 
pe atunci au isbuc.nit neînțelegerile între 
•soți, cari au degenerat apoi în certe urîte 
și bătăi. Fratele ei a întrebat atunci pe 
tatăl seu, marele duce de Toscana, ore ce 
ar dice, decă. ar vre se se despartă. Ma
rele duce a întrebat pe regele Albert, 
care trăia pe atunci. Acesta însă n’a vrut 
să scie nimica de despărțire.

Diarul „Lokalanzeiger* spune, că Gi
ron este originar dintr’o familie distinsă, 
mamă-sa este marchisă italiană și are o 
casă în Bruxella. Este un tînăr cu cultură 
superioră, însă fdrte tăcut.

Princesa se va despărți după legea 
civilă, însă după legea bisericescă nu, de- 
drece părechea regală este fdrte religiosă 
și fiind catolici, țin mult la legea bisericei 
lor, care nu admite divorțul.

-ZL. pel
Inițiativa luată de „Asociațiunea pen

tru literatura română și cultura poporului 
român", de a pune obiceiul felicitărilor de 
Anul-Nou în serviciul culturei ndstre na
ționale. întâmpinând consimțământul ge
neral al publicului român, — venim acum, 
în preseara unei none aniversări, a adresa 
cătră toți iubitorii culturei poporului român 
din acestă țeră, un călduros apel, ca se 
participe și de. astă dată la rescumpărarea 
felicitărilor de Anul-Nou în favorul fon
dului Casei naționale.

Consemnarea răscumpărărilor de fe
licitări se va publica și în anul acesta 
atât în diare, cât și în o mică edițiune 
oc-asională, care pe cjiua Anului-Nou se va 
trimite tuturor acelora, cari vor contribui 
sub acest titlu la Fondul Casei Naționale.

Prin acesta vom conserva pe deplin 
părțile frumose ale obiceiului felicitărilor 
de Anul-Nou, întelnindu-ne și unindu-ne 
cu toții cu ocasiunea nonei aniversări la 
un act de nobilă însuflețire pentru înain
tarea culturală a nemului nostru.

Avend comitetul central, în urma 
însărcinării primite de la ultima adunare 
generală â Asociațiunii, ținută în Septem
vrie a. c. în Oravița, a lua în timp apro
piat disposițiunile trebuinciose pentru rea- 
lisarea proiectatului Museu istoric și etno
grafic al Românilor din Transilvania și 
Ungaria, alimentarea fondului Casei Na
ționale cu mijldce bănesc! a devenit o 
cestiune de interes actual, și astfel spe
răm, că apelul nostru va fi întâmpinat de 
astădată în tote cercurile preocupate de 
înaintarea culturală a poporului nostru cu 
bunăvoință și însuflețire îndoită, ca și pe 
acestă cale se se dea Asociațiunei nd-tre 
posibilitatea de a realisa în timp cât mai 
apropiat o veche dorință a obștei ro
mânesc!.

S i b i i u, 12 Decemvrie 1902.
Comitelui central

al Asociațiunii pentru lit rom. 
și cultura poporului român.

însciințare și apel.
Presidentul „Reuniunei române de 

agricultură din comitatul Sibiiuluiw, d-1 De- 
metriu Comșa, adreseză publicului româ
nesc un apel în causa albumurilor acestei 
Reuniuni, din care estragem următorele:

Sunt la noi, așa seim, multe domne 
și domnișore și țărance, cari urmăresc cu 
viu interes lucrarea ndstră, care de pre- 
vădut.că va cuceri, la timpul său, admi
rația obștescă.

A face der parte din albumurl, fie 
și numai cu 2—3 brodării seu țesături, fi- 
resce bine alese și proprii cutărui ținut, 
este o cinste, pe care bucuros o îmbiăm, 
cu rugarea căldurosă de. a ni-se trimite, 
în scopul copiării, obiecte de felul indicat.

Binevenite vor fi mai ales cusături 
și țesături aevea frumose și originale, așa- 
der neaoșe româneștii și aparținând la por
tul obștesc în cutare ținut seu comună.

întâietate dăm obiectelor forte vechi, 
fie și spălăcite și măcar stricate încât-va. 
Cu cât ele vor fi mai vechi, de 20—50 
seu ddră peste 10 ani, cu atât mai bine.

Obiecte modernisate și paradând în 
zugrăveli și colori streine gustului artistic 
românesc, de geaba ni-s’ar trimite, meni
rea albumurilor fiind strîngerea și conser
varea mai ales ă minunățiilor artistice și 
așa forte numerose și eredite din moși 
strămoși.

Decât erăși obiecte multe și de a 
doua mână, mai bine puține, der alese și 
în adevăr frumose. Buni bucuroși am fi 
și decă trimiterea ar fi mărginită la câte 
4—6 obiecte de fie-care ținut. Așa-der 
obiecte puține, der aevea mândre, originale 
și din ținuturi cât mai numerose.

Fiind-că și așa vor ocupa, reamintim 
aprope jumătate din cuprinsul albumurilor, 
comunele din comitatul Sibțiului se nu 
trimită decât cel mult obiecte de o vechime 
neobicinuită. nu și altele.

Cu atât mai binevenite vor fi obiec
tele ce ni-s'ar fi trimițând din celelalte co
mitate și mai ales din multele țintiri, unde 
vechiul și mândrul port românesc conti
nuă a se menține.-

Spre a întâmpina confusia și încur
căturile. este neapărat a se înzestra fie
care obiect ce se trimite cu câte-o fășidră, cu
sută bine și cuprinzând: numele comunei 
și al proprietarului, eventual vechimea (so
cotită după ani) obiectului, prețul vândării 
și alte notițe de interes pentru noi. Un 
prețios serviciu ni-s’ar face, decă ni-s’ar 
împărtăși apriat și întocmai, care e numi
rea locală ce o dau țărancele ctitărei gă
teli cusute, jd. e. „altiță", „ciupag", „bă
nuți", „pui pe dos", „cheiță", „ciocănele-, 
seu altcum. Numirile proprii diverselor țe
sături ori și cutărei găteli țesute, d. e. 
„vargă", „alesuri11 și c. 1., de asemenea ar 
trebui împărtășite, decă e se putem strînge 
și pune în serviciul obștei multele numiri 
adese interesante, felurite și a bună semă 
instructive. La brodăriile îmbinate s’ar 
pute alătura o schiță făcută din simple 
linii, înzestrate cu numirile locale țărănesc!.

Comitetele vrednicelor nostre Reu
niuni de femei, de asemenea preotesele, 
învețătoresele, notărășițele și preste tot 
domnele nostre, îndoielă nu încape, vor 
premerge cu bun esemplu, atât în alege
rea și strîngerea, cât și înzestrarea cu nu
miri în regulă a obiectelor de trimis.

De când cu esposiția, făcut’am un 
model început cu strîngerea de broderii 
(chindiseli), țesături și alte obiecte fdrte 
vechi. îngăduit fie-ne se reînoim acum, ș-i 

1 prin tipar, rugarea de a ni-se trimite în 
cinste asemenea obiecte, pe sema colecției 
începute.

De alt-cum gata suntem a și cum
păra pe bani ceea-ce ni-s’ar îmbia, cu pre
țuri, firesce, moderate.

La cumpărare vom daîntâietate obiec
telor, cari s’ar fi deosebind prin frumseță 
artistică și vechime neobicinuită, aparțină 
ele la industria casnică seu fiind modele 
ori vase străvechi, scule de lemn seu de 
metal, icone, cărți, lucruri filigrane și c. 1. 
Binevenite vor fi mai ales obiectele de 
însemnătate istorică seu artistică.

Oa de încheiere amintim pe scurt„că 
la pregătirea celor 9 albumurl se cer spese 
de peste 7500 cor., pote și mai mari.

Acestă sumă, negreșit fdrte mare pen- ( 
tru o Reuniune ca a ndstră, se va pute 
acoperi abia pe jumătate din vendarea al
bumurilor de tipărit. Pentru acoperirea 
considerabilului rest, trebui-va să intrevină 
obștea românescă, în serviciul și cinstea 
căreia puse vor fi albumurile ndstre.

Colecta s’a fost deschis, la esposiție, 
prin amicul și vice-presidentul nostru Dr. 
D. P. Barcianu cu suma de 100 cor. Au 
urmat d-na Constanța Barcianu, care a 
contribuit 30, d-șora A. Oltean 20, ăr d-nii 
adv. Dr. E. Pătăciân 10 și G. Borzea, no
tar corn. 2 cor. Următorii domni ospeți, 
veniți din România, contribuiră și anume: 
S. Belloescu; 10, D. Ureche 5, C. 0. Geor
gescu 2, N. Manole 5, 0. Roth 5 și N. 
Mondrea 18 cor. 92 bani (20 Lei).

Dilele trecute am primit de la înte
meietorul și directorul băncii naționale a 

■ României, d-1 F. Carada, o scrisore, în care 
acest generos și ilustru patriot s’a decla
rat gata a cumpăra din albumurile tipă
rite esemplare în preț de 500 lei.

Rândul e acum la cărturarii noștri, 
cărora le adresăm rugarea să binevoiescă 
â contribui, care cât pote și-l trage inima 
de dragul unei lucrări de mare interes 
cultural și național, cum este edarea albu
murilor desamintite.

Intre cei cu dare de mână și pătrunși 
de importanța albumurilor se vor afla, așa 
sperăm, și de cari vor ține se contribue cu 
sume mai mari. Reuniunile ndstre de fe
mei vor aduce și ele prinosul cuvenit, de 
asemenea celelalte reuniuni culturale în 
frunte cu „Asociațiunea", institutele eco- 
nomice-financiare, cărturarii orășenesc!. și 
toți și tote cari vor, împreună cu noi, se 
înalțe arta țărancei române și se dee acu
lui și resboiului românesc avântul meritat...,

Frigul la Londra.

Anul acesta frigul și zăpada au pro
dus multe nenorociri, pretutindeni. NicăirI 
însă miseria și sărăcia, provenite din causa 
frigului, nu i așa de mare ca la Londra 
Trupe întregi de lucrători fără lucru rătă
cesc pe strădl, cerând ajutor și pomană 
de la trecători. Insu-șl primul ministru a 
arătat în Cameră, că muncitorii se găsesc 
într’o miserie neobicinuită și pressa confirmă 
în tote dilele estra-ordinara miserie.

In părțile, cari formezi cei.trul L.n- 
drei, domnesce bogăția și bunăstarea, er 
decă te duci să visitezl suburbiile mai înde
părtate, ți-se înfățișezi o privelisce groznică.

Londra are săracii săi vecinie fără lo
cuință, cari vor să trăescă așa, cari pre
feră să dormă prin grădini și pe băncile 
de pe piețele publice, decât să trăescă sub 
un acoperiș, ca tdtă lumea. Vieța acestor 
indivicjl fără adăpost, într’o iernă ca acesta 
este Înspăimântă tore, mai a'es în partea re- 
săritănă și de Nord a Londrei.

La Londra este o societate de bine
facere, care a fondat un stabiliment, pen
tru a veni în ajutorul nenorociților fără adă
post și fără pane. Intre nesurile 1 și 4 di- 
mindța acăstă societate la sute și mii de 
săraci le dă supă și face focuri de cărbuni 
pe strădl, ca se se încăldescă. Din 350 de 
omeni, cari au fost într’o nopte ajutați, în- 
tr’una din casele societății de binefacere, 
15 au fost fără adăpost mai multe nopți, 
24 numai cinci nopți, 32 patru nopți, 47 
trei nopți, 56 două nopți și 69 o nopte.

Partea răsăritenă a Londrei este lo- 
cută de -Evrei veniți din Rusia, cari sunt 
vecinie într’o miserie de nedescris. Spre 
Whitechapel, spre fabricile de fier de lângă 
Tainisa, cari au construit corăbiile de răs- 
boifi englese și japonese, unde altă-dată 
găseau de lucru 6000 de lucrători, astădl 
sunt ocupați abia800. Mai încolo, la Strat
ford lângă Bow, sunt mii și mii de lucră
tori fără lucru. Pe partea cealaltă a Tami- 
sei se găsesee arsenalul de la Woolwich, 
sunt 2000 de omeni de mult fără lucru și 
alțl 5000, cari au fost de curând concediațl.

Bine înțeles, că din causa frigului, a 
suferit și industria. In tdtă partea de răsă
rit a Londrei sunt 15.0C0 de omeni isbițl 
de acăstă causă.

Sunt forte rare cașurile de sinucideil, 
însă în tote dilele pe strădl mor lucrători 
de fome și de frig.

Mai ales în școle se pote vede sără
cia Dărinților. La o școlă din suburbiul 
Plaiston, din 267 de copii câți sunt, 62 au 
declarat, că părinții lor sunt fără lucru, dr 
28 au spus că n’au părinți.

In școla primară, care este în apro
pierea palatului vămei de lângă Tamisa, 
din 60 de copii, 169 sunt cari au părinți 
fără nici o ocupație. Un tată este de nouă 
luni fără lucru, er o familie compusă din 
nouă suflete, trăesce cu câțl-va gologani 
pe di. Se întâmplă adesea, ca un elev să 
fie în clasă nemâncat de două dile. S’au 
înființat societăți de ajutorare pentru aseme
nea copii, carl vend câte 2 pfg. porția la 
elevi.

Etă miseria și sărăcia lucrătorilor fără 
lucru din ierna acesta, la Londra, în luna 
Decemvrie. Ce are să fie în Ianuarie și 
Februarie, este o întrebare, în vederea că
reia guvernul engles a început de pe acum 
să ia măsuri seriose.

MtaUamilă publică.
Subscrisul venind ca preot și obser

vând, că la biserica ndstră gr. or. din Cris
tian, tractul B.'anului, nu sunt vestminte 
preoțesc! pentru sf. serviciu și că cele ce 
sunt, sunt vechi, m'am vâijut silit pentru 
procurarea odăjdiilor necesare, a apela la 
marinimositatea poporenilor și la alțl st 
domni, cari împinși de nobilul simț de 
jertfă pentru scopuri bisericesc!, respun- 
dend apelului meu, s’au grăbit cu dinariul 
lor, făcând bisericei următorele donațiuni 
și anume: 1) Marin Pitic și soții au donat 
1 rend de vestminte în preț de 114 co
rone. 2) Văduva Reveica Codrea și soțele 
au donat 1 stichar în preț de 34 cor. 3) 
Văduva Maria D. Hogia a donat 1 rând 
de vestminte negre de catifea în preț de 
80 corone. 4) Văduva Maria Dăneț a do
nat 1 Epitrafir, 2 rucavițe și 1 breu, tote 
din mătase în preț de 34 cor. 5> D-1 Ste
fan Miculescu, comerciant Buzău (Româ
nia) a donat 1 Sfită, 1 aer și 2 procovețe, 
tote din mătase în preț de 150 corone. 6) 
D-1 loan Nan j., comerciant Buzău (Ro
mânia) a donat 1 stichar de mătase în 
preț de 80 corone.

Tuturor acestor donatori, pentru fap
tele generose, cari doresc să fie o vie 
pildă și pentru alțl fii ai comunei ndstre 
bisericesc! — esprim și pe acestă cale în 
numele comitetului parochial cele mai 
căldurdse mulțămite, special d-lor Ștefan 
Miculescu și loan Nan, cari deși înstrăinați 
cu plăcere au jertfit pentru biserica din 
comuna lor natală.

Dumnedeu să le răsplătescă jertfa 
adusă pe altarul bisericei, lungindu-le firul 
vieții, ca și în viitor să mai pdtă jertfi pen
tru sf. biserică. Cristian, în 12 Decemvrie 
1902. Virgil Pop, paroch și president al 
comitetului parochial.

ULTIME SCIRL
Bel irad, 26 Decemvrie Contele 

Lamsdorff. la sosirea sa la Belgrad, 
a fost salutat de un adjutant al re
gelui Alexandru și de o deputațiune 
de fruntași. Cancelarul rus a res- 
puns, mulțumindu-le, și apoi a trecut 
în revistă compania de onore. Mul
țimea l’a aclamat. Tote prăvăliile au 
fost eri închise. Orașul este pa- 
voasat.

Lambsdorff, însoțit de ministrul 
afacerilor streine al Serbiei, loco- 
tenent-colonel Antonici, și de consi
lierul de stat Gvozdici, a plecat la 
Niș, în mijlocul aclamațiunilor po- 
pulațiunei. Aci, la gară, a fost salu
tat de generalul Petrovici în numele 
Regelui, de generalul Iancovici în 
numele armatei, de prefectul Stan- 
covici, de primarul Milovanovici, de 
advocatul îldjanovici, în capul de- 
putațiunei Șerbilor din Macedonia 
și din Serbia. Milovanovici a ținut 
un scurt discurs la sfârșitul căruia 
a strigat: „Trăiescă Țarul, Regele 
Alexandru și Lamsdorff!’1 După 
schimbarea salutărilor, Lamsdorff. 
cu generalul Petrovici, s’a urcat în
tr’o trăsură de gală și s’au dus la 
palat în ovațiunile mulțimei. Regele 
Alexandru l’a primit în audiență so
lemnă. Lamsdorff a fost apoi pre- 
sentat reginei Draga.
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Eiterat ură.
„Anuarul băncilor române" pe 

anul 1903. Anul IV. Editura delagațiunii 
exmise de conferența Directorilor de Bancă 
din 25—26 Iunie 1898. Sibiiu. Tiparul ti
pografiei archidiecesane.—Acest anuar are 
formă elegantă 8° mare, legătură gălbuie 
de pânză și pe 144 de pagini conține 1, 
partea calendaristică 2, Șematismul societă
ților financiare și comerciale române în 
număr de 83. 3) Monetele statelor mai
mari. 4, Extras din regulamentul afaceri
lor Băncii austro-ungare. 5. Estras din ta
rifele de postă și telegraf. 6, Gompetințe 
și timbre. 7. Cheie pentru calcularea in
tereselor.

„Idei pregătitâre in pedagogie" 
de Dr. Petru 'Șpan. Sibiiu. Tiparul tipo
grafiei Archidiecesane 1902. Prețul 3 cor.

Cartea acesta cuprinde pe 153 pa
gini 11 capitole din sciința pedagogică, 
cum sunt: 1, Afectele cu referire la edu- 
cațiune. 2) Individualitatea în educațiune. 
3) Gestiunea educațiunii femeii. 4) Problema 
sculelor de fete. 5) Sciința în școlă și afară 
din școlă. 6) Excursiunile școlare. 7) Uu 
cuvânt asupra cărților de șcdlă. 8) La ces- 
tiunea examenelor. 9) Utilitarismu în școlă
10) Formarea caracterului în școlă. 11) 
Cultul religios în educație. — Autorul tra
teze așa der mai multe teme din dome
niul pedagogiei, cari în literaturile streine 
formeză deja de mult obiectul discuțitmi- 
lor, Ia noi însă se presentă ca ceva nou, 
din care causă autorul a sevîrșit un lucru 
util și a umplut un gol în literatura pe
dagogică română. D-l Șpan este discipo
lul școlei Herbart-Zilleriane, ăr cartea d-sale 
va pute fi cetită cu folos nu numai de 
specialitștî în ale educațiunei.

Datina vitelor de a linge.
Unele vite au datina rea de ling 

tot felul de obiecte, ce le vin în cale. Da
tina acăsta trebue stârpită fără amânare, 
de ore-ce prin desa deprindere vitele simt 
ore-care plăcere, și atunci e greu de a-le 
mai pute desvăța. Datina acesta trebue stîr- 
p'tă de la vite, fiind-că ori și câtă plăcere 
je-ar face liusul, acesta e spre dauna stâ
rci lor sanitare, deeâ să deprind într’o mă
sură prea mare, de ore-ce ele nici nu se 
mai pot sătura cum se cade, fiind-că în ioc 
de-a mânca, mai bucuros ling.

Linsul la vitele cornute, e ca și da
tina la oi de pildă de a-șl rode lâna una 
alteia. Der oile se pot mai ușor desvăța de 
datina acâsta, decă îndată-ce le observăm, 
tie apucăm și le tundem, er decă nu se pot 
tunde din causa anotimpului, atunci le des
părțim una de alta.

Datina vitelor de a linge se desvoltă, 
ca și la copiii cei mici datina de a 
înfunda tot ce află în gură. Datina acesta 
o capătă vitele mai cu semă atunci, decă 
sh legă în grajd și acolo se lasă timp ui
tat, une-orl fără a le da la stroc de mân
care. Va ră dică și ele simt un fel de „urîtu, 
pe care ca să-l potă alunga ling într’una tot 
ce le vine înainte. După-ce s’au înrădăci
nat odată în ele linsul, apoi nu se mai 
uită nici Ia nutrețul, ce li-se dă, ci numai 
tor, ling. Gând vitele ajung în starea acesta, 
atunci e rău de ele, de ore-ce slăbesc vă
dea d cu ochii.

Datina acâsta este ore-cum și lipiciosă, 
do ore-ce decă începe una cu linsul, acesta 
trece la alta și astfel, se pot molipsi tote 
vitele câte sunt într’un grajd. De aceea 
trebue să fim băgători de semă și îndată-ce 
vdein, că o vită începe a linge păretele, 
cslea. pământul seu pe altă vită de lângă 
ea, să o despărțim de celelalte. Acesta e 
cel mai sigur lec de a-se desvăța d6 lins.

Un alt mijloc de a feri vitele de da
tina de lins, mai este și acela de a nu lă 
ține tot legate în grajd, ca să le ajungă 
urîtul, ci a le mai slobodi Lși pe afară în 
aerul cel prospăt și curat chiar și pe tim
pul de iernă, cu deosebire pe la a-mladl, 
când aerul e mai dulce și nu e tocmai 
a șa frig.

Datina vitelor de a linge, vine de 
acolo, că unele nu capătă sare regulat și 
astfel ele o caută în tote obiectele, cu cari 
vin în atingere. Io asemenea cașuri, îndată 
ce o vede economul, o desparte de cele
lalte vite și îi dă ceva mai multă sare, der 
nu cu sdrobul, prin ce s’ar pute mări pofta 
de lins, ci pisată mărunt și amestecată cu 
făină seu tărițe.

Datina de a se tot linge- vita pe e», 
seu pe vecina sa, eslea, păretele, pământul 
seu alte lucruri ce-i vin înainte, o mai ca
pătă și din nutrețul prea rău, său decă se 
nutreso tot cu un fel de nutreț-, și acesta 
nu li-se mai schimbă, dâcă grajdul nu se 
ține destul de curat, dâcă eslele nu se cu
răță după fie-care nut’ire ș. a. Prin linsul 
acesta vita vre să introducă adecă ore-care 
schimbare în corpul său bolnăvicios.

De nutrețul prea rău se ține fânul 
seu otava aceea, care e compusă numai 
cam dintr’o specie său două de iârbă, cum 
e bunădră rogozul și pipirigul, cari cresc 
de regulă pe fenațele băltose. Nutrețeje 
acestea de regulă sunt acre și amari. De 
aceea și vitelor li-se face de la un timp 
rău și ore cum grâță de ele, de nu le mai 
pot mânca.

Economul practic trebue să fie deci 
cu multă băgare de semă și dâcă vede, că 
într’un timp anumit are tot nutreț de cel 
mai rău, să-l amestece cu de cel mai buu 
și numai astfel să-l dee vitelor.

Cu cât pe un nutreț cresc mai multe 
specii de ierburi, cu atât e mai bun și fâ
nul acelora. De aceea, dâcăvede economul, 
că are și fânațe mai rele de ierbă, să adune 
acum pe iernă florea din fânurile cele mai 
bune și colo la primăvară să o semene în 
acelea. Făcând astfel în decurs de câțl-va 
ani, se pote scăpa ou totul de nutrețurile 
cele rele.

Cu un nutreț bun, vitele se pot des
văța nu numai de datina rea de a 
linge, ci se mai pot tămădui chiar și de 
alte bole.

Un bun mijloc de a desvăța vitele de 
lins mai este și acela, de a le ține într’un 
așternut cât mai prospăt. de a nu le prea 
da lătură, cartofi său napi de nutreț, ci nu- 
mei fen și alte nutrețuri mai aspre.

Afară de acestea se mai pote face în
cercare și cu apă de var, sare de cuină 90 
grame într’o jumătate de litrn de apă, seu 
15 grame de praf de cretă, său 45 grame 
sare de glauber ș. a., cari asemenea li-se 
dau în apă seu tărîțe de câte trei ori pe cji-

Decă nici după încercările acestea nu 
ne-ar succede, ca să desvățăm vitele de 
datina linsului, atunci mai bine facem decă 
le tăiem seu le vindem, pe când adecă nu 
slăbesc de tot. într’un asemenea cas ne 
alegem cu c**va cel puțin.

Mai ales în economiile mai mari 
de vite, economul trebue să fie cu deose
bită băgare de semă, ca să nu se încuibeze 
datina aceea rea, de ore-ce din vite apoi 
nu numai că e cu mult mai greu de stsr- 
pit, der chiar și urmările pot să fie cu 
mult mai dăunose, ca în economiile cele 
mai mici.

Cerința cea mai însemnată, pen tru
ca vitele să nu cadă în boia linsului, este 
aceea, ca nu numai grajdurile, așternutul 
și eslile, ci chiar și trupul lor să fie ținut 
în cea mai bună curățenie.

O altă cerință mai este și aceea, ca 
vitele să aibă tot-deuna sdrobul cu sare, 
din care să potă linge, cât le trebue. A da 
vitelor sarea tot în lătură nu e cu scop, 
de ore-ce natura fie-cărei vite cere ca se 
mai și lingă din când în când.) Prin 
linsul din sdrob se stâmpOră ore cum și de 
regulă apoi nu mai umblă după alte obiecte 
da lins.

Tote vitele, afară de porci, se pot lăsa 
să lingă din sdrob Dâr nici cu acesta nu 
trebue să se facă abus. E destul, dâcă li-se 
dă sdrobul odată pe săptămână, ca să-l 
lingă. Decă economul ar observa, că cutare 
vită nu linge, ci voesce să 1 rupă cu dinții, 
de la acea vită trebue luat, cu deosebire 
de la cele tinere.

Precum la vitele cele mari, așa și la 
vițeii cei mici se desvoltă une-orl forte tare 
instinctul de a linge. Acest instinct pro
vine de acolo, că laptele pe care ei îl sug, 
e forte dulce de aceea caută după un nu- 
trement mai sărat și mai acru, pe care decă 
nu !i-l dă economul, și-l caută ei pe unde 
ajung. De aci urmâză, că vițeii mici apucă 
une-orl cu gura chiar și vestminte de prin 

curte seu alte sdranțe, pe cari le rod și le 
înghit. învățul acesta însă nu e bun, de 
dre-ce pote să le coste chiar și viâța.

Când vede economul, că și la vițeii 
cei mici e tare desvoltat instinctul de lins, 
trebue se le pună la îndemână un sdrob 
de humă (margă). Ei se dedau cu linsul 
aceluia, care pe lângă că le potolesce 
pofta de lins, le mai ajută și la desvolta- 
rea și întărirea oselor lor crude, de oare 
ei au neapărată trebuință când sunt mici.

loan Georgescu.

Câlhdml Plugarului.
A apărut și se pote procura de la 

tipografia \4. Muresianu — 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 lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 

■ Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Ginci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Lulăua 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 urmâză 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.

Patima judecăților.
„Nu ne duce pre noi în ispită și ne 

isbăvesce de cel viclân". Așa dicem când 
ne închinăm lui Dumnedeu.

Se rogă omul lui Dumnedeu, se rogă 
să-l isbăvescă de cel viclen, der se rogă 
ore-cum lui Dumnedeu, ca Dumnedeu se 
oprâscă ori să împiedece pe cel viclen de 
a-se apropia. Omul îșl închipue că cel vi
clen e în afară, e încolo departe, și decă 
nu s’o apropia de el, atunci nu va aluneca 
spre păcat.

Trebue să scie însă omul, că apucă
turile cele rele, ura, răzbunarea, lăcomia, 
acestea sunt cel viclen, și acest viclen este 
chiar în inima lui. Și de acest viclen nu 
pote scăpa omul altfel, decât numai când 
îl bagă de semă și ia măsuri, ca să nu-1 
asculte și să nu-i facă pe voie.

Să se roge omul lui Dumnedeu, ca să-l 
isbăvescă de cel viclen, der să bage de 
sâmă omul, că cel viclen sunt chiar apu
căturile lui cele rele; să le bage de semă, 
să fie cu ochii la ele, să roge pe Dumnefleu 
să-l ajute să le înfrângă și se fie cu gân
dul la ele ca și cum ar dice Bunului 
Dumnedeu: Domue acestea sunt cel viclen, 
de acestea izbăvesce-mă.

Aceste apucături rele sunt cel viclân, 
și acest lucru l’au sciut până și păgânii, 
căci un înțelept păgân, încă din vechime 
a dis omului: Cunosce-te pre tine, adecă 
silesce-te de-tl cunosce apucăturile, căci 
mai măriși mai primejdiose sunt greșelele, 
cari le poți face tu însu-țl, decât neajunsu
rile, cari ți-le pot face alții. Căci de cele 
ce-țl pot face alții te păzescl mai mult, er 
în tine ai totă încrederea și unde te îm
pinge patima te duci ca orbul. Deschide-țl 

der ochii și nu fi orb, deschide-țl ochii și 
te uită la tine încotro mergi și ce apucă
turi rele ai.

Acestă orbire și vinovată încredere 
în sine face pe muițl 6menl să-și piârdă 
vremea în judecăți, cu gândul de a face 
rău altora, pe când la urmă îșl fac rău nu
mai lor.

Decă ocârmuirea țării a întocmit ju
decătorii unde la mare nevoie șă se ducă 
omul, ca să-și caute dreptatea, vedl astădl 
pe la sate mai ales și prin târgușore, că 
pentru totă nimica omenii alergă la jude
cată. Las’ c’am să-l învăț eu pe cutare! 
Las’ c’am să-i arăt eu lui cutare! Așa clic 
mereu și mereu umblă prin judecăți și pănă 
să-i arate lui cutare, ori pănă să-l învețe 
pe cutare, alărgă de glaba pe drumuri și 
cheltuesce vreme și bani, pierdând cjile în
tregi pe la judecătorii.

Și decă i-o arăta lui cutare, adecă cu 
ce-o să se alegă la urma urmei? Ce-o să 
câștige el din acâsta?

O să-și câștige un vrășmaș, căci cu
tare n’o să se lase mai jos și o să caute 
să-sl răsbune și el. Cutare și el când i-o 
veni bine oa se-1 facă și el să se plimbe 
pe la judecătorii și să cheltuescă din nou 
bani și vreme.

Șl-apoi câte mai pot să esă din aceste 
judecăți! Câte învrăjbiil, câte nenorociri.

Bătrânii noștri și-au dat socoteiă de 
tote aceste rele, de aceea sfântă este vorba 
lor: „Decât o judecată dreptă, mai bine o> 
învoială strîmbă."

Nu trebue să crădă nimeni, că dâcă 
sunt judecătorii în țeră, apoi trebue numai 
decât să ne ținem de judecăți. Multe lu
cruri sunt pe lume, der nu ne ținem nu
mai de ele. Ce? Decă sunt fântâni apoi 
trebue să ne pierdem vremea să stăm nu
mai să cărăm apă? Ori dâcă este foc, apoi 
trebue să stăm să facem foc mereu? Ori 
dăcă este sbre ori lună, apoi trebue să no 
pierdem vremea cu ele?

Multe lucruri sunt pe lume, și bune 
și folositore, der fie-care e bun la locul lui 
și la vremea lui. Omul trebue să scie în 
tot-deuna a-se chibzui cum trebue să-și 
alegă mai bine ceea-ce pote să fie de folos.

Omul trebue să caute a-șl alege nu
mai ceea-ce îi trebue, sciind că decă alu
necă să alegă și ce nu-i trebue, apoi el se 
pote obiclnui cu acestă alunecare și ajunge 
să alunece în tor-dăuna și să alegă numai răul.

Să caute deci omul a se cunosce pe 
sine, ca să vadă ce e rău în el și să se 
gâudescă la acest rău, la acest viclăn când 
se rogă lui Dumnedeu, ca să-l isbăvescă de 
cel viclen.

Th. I). Sperauția.

P 0 V E Ț E.

Ce-i de făcut cu cenușa. Foc 
mai mult decât în. dricul iernei uu 
se arde. Serae și r ogat caută.se tie 
cald în casă. Și se . face o mulțime 
de cenușe. F'e la noi încă nu se 
prea scie, la ce-i bună cenușa, ori 
se face leșie ori se aruncă afară, 
doră că se mai folosesce la curăți
rea blelor și șipurilor. Cenușa. înse 
este tare bună pentru grădina, de le
gumi și pentru pomete. Mai ales 
pentru salată, bob, linte și mazăre 
este tare bine, decă înaintea săpatu
lui se presară, locul cu cenușe, și 
atunci rodul este bogat și frumos. 
Nu numai atâta. Ue locul gunoit cu 
cenușe fug colbecii, purecii de gră
dină și alte găzăvenii stricăciose, 
căci nu le sufere cenușa. Apoi mai 
este bine a presăra cenușa pe lângă 
rădăcinile pomilor, tomna și în anul 
viitor pomii rodesc tare bine. De
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aceea se grijescă gospodinele și se 
■strîngă cenușa, se nu o arunce de 
geba pe afară, că și ea, praf cum 
.'38 te are menirea a aduce bogăție 
la casa omului. Cum dă în primă
vară să o presare pe straturi în gră
dina de legumi.

IF’dxxi.esb-
Orl-cât de obicinuită, ni-s’ar părea, fo

amea este o necesitate forte greu de espli- 
cat. Mai întâii trebue sS avem în vedere 
nesigura; ța, cu care se localisdzâ. Unde ne 
•e filme? Unii spun că în gât, alții câ la 
■stomac. De ceie mai multe-ori fomea se 
anunță printr’o vagă, nedeslușită sensațiune 
la nivelul stomacului, sensație ce dispare 
îndată ce s’a dat vre-un aliment acestui or
gan ; acestă sensațiune pote se degenereze 
în suciturl, crampe, în adevărate dureri în 
partea de sus a trunchiului.

*

Un alt fenomen curios este caracte
rul periodic al fomei. OrI-cine a putut 
constata că, în iată ce sosesce ora mesei, 
îi e fome împrejurările însă îl împedecă 
să mănânce: masa e întârziată cu o oră, 
sân două. Fomea dispare Cu fote că era 
forte pronunțată la ora obicinuită a mesei, 

, asum a dispărut aprope cu desăvârșire. Se 
pare că acâsta este absurd, căci dâcă fomea 
este o necesitate a organismului, acesta ne
cesitate trebue se se manifesteze cu atât 
mai imperios cu cât se întârdie satisface
rea ei.

*

Observațiunile sciențifice pentru de
monstrarea acestei particularități sunt nu
merose, și au dovedit, că nu esistă nici o 
proporție între intensitatea {puterea) fomei și 
necesitatea de o-limente (hrană} a organismu
lui. Este învederat faptul, că în cursul ina- 
niției (lihnelei, sferșelei) sensațiunea de fome 
se micșoreză. Aeâsta reiese în mod clar din 
auto-observațiunile, cari le-a făcut asupra 
lui însu-șl Antonio Viterbi, advocat seu 
magistrat, sub prima republică din Franța, 
care, compromis într’o afacere, a fost con
damnat la morte în 1821. Pentra a scăpa 
de eșafod, Viterbi s’a lăsat sd moră de 
fome și în cursul ușorei sale agonii a luat, 
asupra stărei și sensațiîlor sale, nisce forte 
interesante note, cari s’au păstrat. După un 
prim post, care a ținut șese Zii®, Viterbi a 
îueeput la 3 Decemvrie un al doilea post, 
pe care l’a ținut păuă la sfârșit. Păuă la 
11 Decemvrie, chinurile fomei îl făceau să 
sufere, la intervale. De la 11 pănă la 18 îl 
tortură o sete ardătore. tltă ce scrie con
damnatul în acestă din urmă di:

„La 11 ore ajtmg la termenul existen
ței mele, cu seninătatea neviuovatului 
Fomea nu mă mai supără, setea a încetat 
■cu totul.... Puținele clipe ce ml-au mai ră
mas de trăit se scurg încet, ca apa unui 
rîuleț, printr’o frumosă câmpie".

Două dile mai târdiil, la 20 Decem
vrie. Viterbi more: trăise 17 dile fără să 
mănânce și fără să bea.

Fomea pote să ucidă un om șiîntr’uu 
timp mult mai lung: 20, 30 și chiar 60 
de cHle-

*

In genera], mortea este mult mai u.șoră 
la cel ce postesce de bună voie, decât Iacei 
cari sunt siliți să nu mănânce, ca naufra- 
giații, minerii dintr’o mină prăbușită, etc. 
Afară de asta, cei dintâid. nu suferă de fâme, 
pe când ceilalți sufer îngrozitor.

De unde aeâsta deosebire?
S’a căutat să se esplice acâsta în chi

pul următor: sunt două f lurl de a muri 
de fome. Pe de-o parte postitorii volun
tari—nebunii, istericii și o mulțime de alțl 
bolnavi — cari resistă forte mu t timp la 
lipsa de hrană și cari nu simt fome. Aceș
tia dovedesc, că lipsa de alimente nu pro
duce mortea, decât într’un timp forte lung, 
că inaniția nu omoră decât forte târcjiu.

Pe de altă parte, avem ființele nor
male car!, împiedecate de a se nutri, și su
ferind de fome, mor repede. Căci, necesită
țile organice ale unora și ale celorlalte'fiind 
identice, cei din urma sunt uciși de o caueă 
•ce nu se presintă la cei dintâiti: fomea.

Bolnavul și cel ce se lasă cu voință se 
moră de fome, nu sufer chinurile ei: mor 
de inaniție. Ceilalți sufer torturile fomei și 
mor, propriu <jis de fome. Fomea omoră 
înainte de sfârșelă.

De aci se pote deduce, că fomea nu 
e inaniția, (sfârșelă), nu este espresiunea 
esactă, constantă, sigură, a inaniției.

*

Caracterul nervos al fomei este lu
cru sigur; fomea pote fi făcută mai tare, 
seu, dimpotrivă, mai slabă, ca și alte sen- 
satiunl nervose, prin diferite condițiunl 
mentale.

Nesatisfacerea fomei e întovărășită de 
fenomene nervose. Delirul famelic al nau- 
fragiaților de pe Bourgogne, Medusa, Ville- 
de-Saint-Nazaire, etc., sunt esemple bine 
cunoscute. Aceste fenomene nervose se pre
sintă cu mult înainte ca organismul să fie 
într’adevăr în inaniție, și la postitorii vo
luntari lipsceso cu totul.

Apoi, fdmea pote să devie o nevrosă 
perfect caracterisată. ■"'unt ilusiunl de fome ; 
esistă o fome escesivă, la care e cu nepu
tință să răspundă o trebuință reală a or
ganismului; apoi sunt atenuări (slăbiri) de 
fome cu adevărat patologice (bolnăviciose). 
Prima stare patologică este cunoscută sub 
numele de Cea de a doua, carac
teristică la multi nebuni și isterici, se nu- 
mesce anorexie.

Afară de aceste două stări bine defi
nite, sunt o mulțime de paradoxuri, ca să 
dicem așa, ale fomei, îndestul de surprin- 
dătore pentru ca fisiologiștii să aibă o ore- 
care greutate de a defini esact acestă sen
sațiune, de a o despărți de trebuința reală 
de hrănire și a-i arăta căușele, originea și 
căile de transmisiune.

Calendarul septămânei.
DECEM. (1902) are 30 Zile- ANDREA.

pilele Căleud. Iul y. Căiend Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere.
Joi 
Viner 
Sâm.

15 M. Eleuter
16 Păr. Ageu
17 Păr. Dănilă
18 M. Sevastian-
19 Sf. Bonifațiu
20 Mart. Ignațiu
21 S. m. Iuliana

28 Pruncii nevin.
29 Toma și lonat
30 David
31 Silvestru

1 1 la*. 1903 a. n.
2 Macariu
3 Genoveva

soi’sa Se mărfuri Sin Budapesta.
din 24 Dec. 1902

Semințe
(Duali
tatea 
per 

Jleet.

Prețul per
100 chilograme

dela pănâ la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.25 815
Grâu dela Tisa 80 8.15 8 30
Grâu de Pesta 80 8 20 8 35
Grâu de Albi regulă . . 80 .— .—
Grâu de Bi.cska ... 80 — .—
Grâu unguresc de nord . rO .—
Grâu românesc 80 — •—

Cual i-
Semințe vechi tatca Prețul per

ori none per 
Hect. 10C chilograme

dela pana la
găcara . . . 0—72 6.60 n.75
0™ ... nutreț. . >■0— 62 6 45 6 60
(>rz . . de rachiu 62- <11 5.80 5.95
Orz . . . de bere . 64- (>6 5 60 5.70
Ovăs . . . —— .— .—
Cucuruz . bănățdn . 75 .— • .—
Cucuruz . alt soiu . —.— —.—
Cucuruz . D D
Hirișcă 5.75 6 .—

Producte div. Soiul C u r s u i

dela pănă
Săm. de trifoio Luțernă ungur. ti 52.— 58.—

„ transilvană D — —.—
„ bănățenă 8 —.— —.—

n „ roșiă & 55.— 59.-
Ulei de rapiță rafinat dupl 11 0 — —
Ulei de in . —.— —.
Unsdre de porc dela Pesta • *. 0 69.— 61.50

n n dela țeră . . « dl —
Slănină . . . sventată . 56.— re 50
Prune . . .' . din Bosnia Q IZ.— 17.50

—. — —.—
Lictar .... Slavon și Serbia rl —.— —

din Serbia în s. —. — —.—
Nuci . . . • slavon nou ft —.—
Gogoși. . . • serbesc —.-

din Ungaria . . —.— —.—
Miere .... ungurescl. . • 0 —.—

serbescl . b .— —. —
Ceră .... brut Pi — —
Spirt Drojdiute d 6 S.

Proprietar: Dr. Aurel Jlureșlanu.

Redactor responsabil: Traian S. Pap.
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PAUL arzt sărbătorile ce vine

I/îniiruîn recunoscute ca escelente
V 111 LII 11C iW'de masă și‘BWi
^3" DESSERT:

(Riesling, Som, Steininger, Muscat-Samos, Ma
laga, Lacrimae, Christi), care se pot cumpăra 

în localurile dela:

Cseapl albM,
Sirada FosrțsB ns*. SO

«abilii (3
V1 ITeB’șgM gB’âasBwi nr. 3.

(184,2 -3.)
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Cine doresce se aibă un costum bun, elegant și trainic 
acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
---------- Strada ¥ămei «ir. S3, " 

"otdeupa3^ asortiment mare ie stofe "W 
de Lodeil-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe de K m g a ra 
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgai’H 
negru, Peruviens pentru cosEtiutc de Maiosa și fraewa’B.

La dorință pot recomanda croitori, bum, cari sunt în stare 
lucreze în 10 ore un costum durabil și fără scăderi.

ZESecmnacscințe numerose.
M6 rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si it 

cumpărătură.

s6
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Hans Fieles9
ț.P (754,9—20.- Strada Vămei nr. 13.
rj Mostre se trimit cu bonificarea speseîor poștei, esssesxc

$© 
o
5
c 
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Ciasornice de părete cu musică
sunt ultima noutate în fabricația ciasornicilor. Aceste cia- j
sornice franțuzescl în miniatură, au lungime de 69 cm., cu |U
căsuiia cum arată desemnul, care este de lemn de nuc, fin jj
poleită, cu decorație artistic lucrată și la fie-care oră L!
căută cele mai fruinose marșuri și jocuri. Prețul cu lădiță il
și ambalaj 8 il. Tot același ciasornic fără mu- Iii
sică cu aparat sunător la fie-care oră și jumătate de oră J
cu lădiță și embalaj « ffl. Aceste ciasornice nu -
numai că sunt garantate și umblă esact pe minut, dâr es- j
teși o mobilă frumosă, fiind forte cu gust adjustate. Deștep- 
tător cu clopoțel și cadran, care luminâză, 11. fl.îO. Deș- ji
feptător cu musică, care cântă în loc să sune, fi. Cia- In
sornic Nikel-Remont, tfl. 2. Ciasornic de argint Remont. |j
cu capac duplu, fi. S.5^. Se trimite numai cu rambursă. In
Cs nu convine, primesc înapoi și restituesc banii, prin ur- j-
mare nu-i nici un risic. Prețuri curente ilustrate despre :
ciasornice, lanțuri, inele, etc. se trimit gratis și franco. -

Firma e creștinescă (fondată la anul 1860).^ L1
JOSEF Wien, I. Postgasse Nr. 2—22. J

.Țiul
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. Se vinde
VIN
cu 32 cr., 
litru cu 40 și 50 cr.

O încercare va convinge pe fie
cine de bunătatea vinului

Cu tdtîî stima:

Maria Bucur Bancilă,
(784,2—10.) pe Tocile Nr. 31.
tfXOOOOOOOOCXXXXXfc

K

de Ardeal natural litru 
cu 36 cr., preste 3 litri 
precum și VIN vechili

GAZETĂ T HANSLL.V A N I Ei.

Kwizda

Fluid
0 descriere adevărată după c povestire a lui loan Snmeich dm Komârom Tarjân. 

(Retipărirea, oprită.)

de nrticule fie mărfuri fie gumi
din Paris.

pentru
Kwizda îliiid
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recr are du
pă ture mai mari.

Prețui o sticlă cor. 2.—, l/} sticlă cor. 1.20.
-- Veritabil se capetă in tote farmaciile. — 

Deposit principal la 

ffVaaiK Joii. J&wizdli 
k. u. k. Oest.-ung. kon. Rumân, u. fîirstl. Bulg. Hoflif.

Kreis-Apotheke K0RNEUBURG, bei Wien. j

Epilepsi

J.REIF Specialist, VBO
ff., It r ft si «I s t îi. 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea în provincie cn Rambursă.
N® Disoreț ă K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
s6 cerâ broșura. în pri
vința acesta se trimite 
gratis și franco dela 
Schwan’en-Apotheke,

Frankfurt, a. Ffl.

i
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A luat i e di de 3-orI câte 20 stropi de Elsa- 
Fluid în tr’un filigean du lapte dulce și s’a frecat 
cu picături curate de Elsa-Fluid de 2-orI diu 
la stomac, fdle și la piept și prin tot locul, pe 
unde simțea dureri; din Filulele-Elsa lua de 
2-orI pe 4* c^te 4 odarâ. și i-se făcrî bine din 
di în 4> Ș1 acum e pe deplin sănătos și reco
mandă tuturor pentru orl-ce dureri numai ve
ritabilele „Pilule-Elsa“ și Elsa-Fluidul lui Feller.

Acum toți omenii folosesc în sat E sa- 
Fluidul lui Feller mai ales împotiiva arsurilor, 
rănilor, junghiurilor în organe, împotriva tra
sului și a limbricilor la băieți și a ochilor slabi. 
Un om fusese mai orb, și dnpă-ce în decurs de 
6 săptămâni s’a folosit de Elsa-Fluidul Ini Fel
ler amestecat cu apă la spălatul ochilor, acum 

vede ca și când era 
tîner.

Mai departe laudă 
omenit Elsa-Fluidul Iui 
Feller pentru efectul 
seu la pojar, dureri de 
piept, dureri de gm- 
miuți și gât, la greu
tăți de respirare, la 
scuipat de sânge, la 
răgușell, zgârci uri, su
dori de nopte, precum 
și împotriva nervosi- 
tăței, îng.'lbănărl ane
mie încă am atnpt lău
dând Elsa-Fluidul lui 
Feller și împreună cu 
Pilulele-Elsa s'm fo
losit cu succes contra 
gălbănăril.

Eu însu-ml, isto
risi mai departe învă

țătorul, am să mulțumesc Elsa-Fluidul lui Fel
ler, că văd bine, de-ore-ce înainte de ce Hoffer 
mi-a dat fluidul acesta stăm așa de rău cu ochii, 
încât abia mai vedeam.

Franț Groszbauer a comandat de loc 4 
duzine cu .16 cor. din Elsa-Fluidul lui F> Her 
din Stubica și în câte-va săptămâni se însănă- 
toșa cu t.otul și fata lui mai mică, și acum co
mandă adese câte o duzină cu 5 corone pentru’ 
săraci. Dintre nuntași și-au comandat, torte 
mulțl Elsa-Fluidul Jui Feller, ba și din Elsa- 
Pilulele sale pentru purtare și au ajuns la re
sult ate la țîțăitnl urechilor, la umflături scro- 
fulose, friguri, influență catar, slăbiciuni de 
piciore și mâni, la hemoroide, la rîgăit.url, vo- 
mărl și mai ales contra durerilor de dinți.

Acesta e istori
sirea bătrânului învă
țător. care mi-aîmpăr- 
tășit.’o prieteuul meu. 
Se înțelege, că și eu 
mi-am comandat de loc 
din Elsa-Fluidul lui 
Feller 24 de sticle cu 
8 corone și 60 filerl, 
apoi B'î sticle cu 12 cor. 
40 filerl și Elsa-Flui
dul tn’a vindecat. Mi-a 
ajutat împotriva, jun- 
ghimilor pricinuite de 
lăcâlă. ba contra tutu
ror bolelor . 
iviau la casă. 
Samwe.ber a
Elsa-Fluidul la soția 
lui contra durcrilur do 
dinți, de cap ș' jun
ghiuri în mâni și pi- 
cidie și i-a ajutat, co- 

Franț Goldschmied și so- 
el de durerea de st nr.ac.

„Acesta și nu altul, trebue să fie martorul 
de cununie, ițise Groszbauer.
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După seceriș, noi ședeam într’o 4* de 
Duminecă sub umbra unui teiu înaintea biseri- 
cei cu bătrânul nostru învățător, a c.rui poves
tiri noi tot-deuDa bucuros le ascultam. El ne-a 
povestit despre prietinul seu.

„Franț Gro-zbauer11 — dise el — era un 
om forte plăcut și era jude c munal: avea două 
fete, dintre cari una era Măria, o fată de 19 
ani, treouia se se mărite după ficiorul lui Martin 
negustor de vite. Cealaltă fată era o fetiță pa
lidă de 14 ani. care suferia de mică de reuma
tism. dureri la mâni și picidre, cari erau în- 
tr’una tot umflate, dureri de cap, bătne de 
inimă, amețeli, so simția rău, și de-orece zăcea 
tot în pat nu avoa poftă de mâncare. Grosz
bauer nu cruța bauil, numai ca să-și potă vin
deca fata mai tineră, 
însă nu-i folosia nimic.

înainte cu 3 ani. 
când fata cea mai mare 
Măria trebuia să se cu
nune, Groszbauer nu 
scia nici el pe cine se 
chieme de mărturie, 
fără ca se vatăme pe 
vecini, dintre cari fie
care era bucuros măr
turie, căci toți îl iubiau 
pe Groszbauer.

Atunci ’șl-aduse 
iute aminte de mine, 
că slujisem la olaltă în 
cătune. El dise cătră 
soția lui, cu care s’a 
sfătuit, că pe cine vre 
de mărturie. Vechiul 
meu prietin învățăto
rul trebue se fie măr
turie și niine altul. îmi scrise, ca să viu de loc. 
Acesia a rost o idee, pe care i-a dat’o D-deu.

Pica nuntei sosise. 6speții sa adunau 
din tote părțile, preotul ținu în biserică o < u- 
ventare mișcătore, apoi ne duserăm cu musica 
acasă, unde ne petrecurăm bine la vin, musică 
și cu dansul.

De odată se făcu o turburară. Bătrânul 
Groszbauer călit ca de trăsnet, ochii îi erau 
închiși, t.re.i ura tot corpul său, er fața i-se schi
monosi cu totul. Musica nu mai cânta, ospețil 
de nuntă siătură spăimântațl, ferest.rile fură 
deschise de loc, er bătrânul Groszbauer fii spă
lat cu apă și oțet, însă tote erau de geaba. 
Muerl și fete plângeau și-și smulgeau perul de 
desperare, era un lucru, ce ți sfâșia inima, er 
eu steieam locului fără 
un pic de sfat. De
odată îmi vine un gând 
mântuitor, strigai so
ției mele : „Oh, de am 
avea la noi acum din 
Elsa-Fluidnl lui Fe!= 
Eer, de bună semă că 
i-ar ajuta sărmanului 
nostru prietin ! Soția 
mea cauiă în buzunar 
și etă găsesce 2 sticlu
țe ; apucai una din 
mâna ei, fre ai cu mi
nunatul Elsa-Fluid a 
lui Feller îngenun- 
chiând lângă densul, 
capul, pieptul întreg, 
și-i picura i c â ț I - v a 
stropi în gură. Bătrâ
nul Groszbauer des
chide ochii și începe a 
șopti: „Mai încă! ma>!

„îi mai dădui 10 stropi și Groszbauer se 
simți mai bine, mai '* ~
lat; toți plângeau de bncuiie, și felicitară pe 
Groszbauer și pe mine. Nunta se urmă erășl 
mai departe și erau toți '-oioșt. dspețil b ură 
întru sănă’atea producătorului n lui Elsa Fluid 
a lui Eugen Fesier, apotecarul din Stubica. 
După câte-va ore Gioszbauer s’a in ănătoșat 
pe deplin. (5spețil voiau se s-'ie de unde am 
acest leac minunat „Elsa-Fluid11 și eu le-ani 
spus’o. Caporalul Holler, bunul meu cunoscut 
și a lui Groszbauer, era tot bolnav, suferea de 
stomac, de vomare și n i avea apetit, suferia 
de dureri de ficat, er sângele ’i-se suia în cap. 
și mai avea Ș' junghiuri, întru cât a fost lăsat 
acasă dela miliție, der nu-i fu mai b.ne nici 
acas*, avea colică, dureri de piept, folosia mai 
multe medicamente despre ca'I cetia prin că- 
lindare, der tote erau fără folos.

De-odatâ cetesce în calindar o poveste 
despre Elsa-Ftuidul veritabil al lui Feller și 
despre Elsa-Piiule și-și comandă îndată dela 
apotecarul E. . Feller din Stubica, Kirchen-
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mai ieftin să maă bine asortat1
Deposit de Coiemale, delicatese și beuturi spirtuose.

Subsemnatul am onore a aduce la cunoscința Onor, pub
lic brașovean și jur. și în special prea stimatei mele clientele, 
că pe lângă depositul de coloniale en gros ee-1 am în Brașov, 
Strada Orfanilor nr, 3 w®ă deschâeăe dela 1 Ianuarie st îl. 
1903 tot în 
depositul de

Strada Orfanilor 
beuturi spirtuose al

în detail de

I

I

un AIA BAZIN
Coloniale, delicatese și Centuri spirtuose

(indigene și streine), VEnass’i, Elomasfi'i is Aiqaserwrl etc.
Im place se sper ca On. public va profita de 

siune favorabilă spre aș procura dela minm totul 
de acesta branșă, cu prețurile cele mai convenabila.

Cu totă

2—0 Nr. 2 Strada Orfanilor nr? 2,

acesta oca- 
ee depinde

stima i
i

a 0 un per bogat S 
și pentru a împedeca căderea perului Ș 
a înlătura formarea mătreței și a întări 
pelea capului, se întrebuințați §

AL8AMUI. & Fă a M WSTÂDT1B § 
Efect sifrui*.
== ș

»>>

SI a ran ta t. _.
- Se capeta numai la 

K U iW JE U S T 1 B T E K
(' (760) Farmacia la „S hutz Engel“ Brașov Piața Franz Josif, Tîrgul grâului. 4—10 i

de aceea cel mai ieftin.

SCHICHT
-Zk. O :

Ceriu seu cheia
Săpunul cel mai bun și cu spor

iyyyyyy
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Groszbauer deschide ochii și șoptesce 
mai, încă mai 1

10 stropi 
târdiu Groszbauer s’a scu-

gasse nr. 94 (Comitatul Agram) 1 duzină. (12 | 
sticluțe) din Elsa-Fluid cu 5 corona și 6 cutii
din purgativele Ela-Pilule de 4 corone. Porto- 
posial l’a plăiit bunul farmacist însuși.

cari se
An l.rei 
folosit.

piil i-s’au însănătoșat. 
ția lui au scăpat, prin 
Andrei Floy folos-see Elsa-Fluidul contra tutu
ror bolelor. Anton Goldsclnnied îl folososce con
tra durerilor de cap, Mihai Eichard avea un 
copil mai mort decât viu, de când i-a dat 
Els-:-Fluidul lui Feller în lapte e sănătos ca 
alui.a, Savu He>ding>-r nu mai pute de durere 
de dinți Elsa-Fluid 1 lui Feller i-a ajutat îidaiă 
Anton Knhlbach și Ionii Perttol laudă Elsa- 
Fluidul și Elsa-Pilulele pentru st. mac. er Eli- 
saveta S'io'i 1.1 scăpat do dureri de inimă cu 
ajutorul Elsa-1- blidul Jui Fuller.

Și cei sănet'sl se folosesc la spălat, de 
Elsa-Fluidul lui Fe'le-, sun' sigur, ca toți îmi 
vor fi mu țumitori, cart vor comanda Elș.--Flui
dul meu. Numai se se apee toți de falsificări 
și să comande de-adreptul din Stubica și să se 
scrie adresa curat.la.:

farmacist in Stubica, K'rchengass'i nr. (J4
(Comitatul Agram).

Vecinii a căror nume și pronume l’am 
scris d-lui f.umac'st Feller trăiesc t< ți în Tarjân 
și pot adeveii cu toții ce mult ,e-a folosit Elsa- 
Flnidul lui Fe.ller și cum suin de îinUstulițl cu el.

i
i

dupleseu
Costă.

G Sticle 5 Cttrone

du zi ne nouă, o

Veritabilul Im Feller „ELBÂ-FLUI(D“
(Fluidul-Feller est.ras de plante, de miros plăcut., cu marca Elsa).

Atât pe instrucția de folosiie, cât și pe fie-care sticlă trebue să 
porte marcă aci alăturată, cu uum -le „Elsa“ și subsetierea „Fe)ler“. La 
exposițiile din Paiis, Itoma, Londia, Nizza și BerJiu „Elsa Fluid11 a fost, 
decorată cu medalia de aur. Comandați „Elsa-Fluid cu rambursă poș
tală și prin alăturarea costului.

“P3 19 Sticle
Cn ainbalagiu 
și porto-poștal 
cum și descrie
rea modului de| 

i olosiro.

O T9 f 11 îl Pr’mesce fie-care cumperător a unei
xJi JS <3 t, li . -1 densunra. Sp. r«p f’p.iiiii clp. cnnrrnf?

sticlă pe
- —-------- deasupra. Se re iei im de courr afaceri. Numai „Elsa-Flui-

dul“ e veritabil. Decă o scrisore >’ar 1 icrele. sciiem recomandat.
Mai recomandăm : Pilulele tSe Raliarher !1E3sa-Fii«iâ|t’ ale Bttas Fslier Apeii- 

tivul mai bun, ieftin și probat, crre influențezi repedi, fără' uf’eri. > romovând cu'ntiu:as n- 
gelui, mistuirea, alinând durerile la cel» mai multe b.oll de stomac și ale organelor de mis
tuire. Un pachet (ti cutii) cu îndrum'rl de folosință costă 4 corona. 

„Rane pricinuite 
prin ardere, le vin
decă în timpul cel 
mai scurt de 4 cia- 
surî fluidul „l£lsa“.

Scrie la 2|II 1902.
KAUTZ IOAN.

Ai ramoi’dC
(corn. Timișului.)

Ciue doresce so primeseă „ElsiiFlniil“ i-um și „Pilulele- 
Elsn“ de Feller se comat d'-. la :

Eogers W.
liferantnl alteței Sale prințului Filin de Roiirbon, 

farmacist în Stubica’ Strada Bisericei Nr, 94 (comitatul Agrani.) 
u positul principal în Budapest a.: la farmacia lasif de Tordk, Ki- 

. AB uteza 12; Dr. Eggers „Roichs-Palat’n1', farmacist, Vâczi-korut 17. • 
j la farmacia Bela Zoltăn, V.. Szabadsâg-t6r. In Arad se capotă In !' 
___________farmacia Julius Tăbor si Kolenien v Ffildes.

„Renumitul D-Talo 
fluid „Elsu4 în «.de

ver folo8>-s«e la 
tote l)dlele interne. 

Pe mine într’o 
nopte m’a lecuit de 
dureri do p ci«iro“. 
Scrie la lO-XL. 1902.

IO AN MAJL1K, 
forcKtio.r, 

Giles (o. Nog > ad )

r

Tipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


