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Alegere nouă de Episcop.
Sinodul eparchial electoral gr. 

or. al diecesei Aradului se va în
truni din nou Joi în 30 Ianuarie v. 
(12 Februarie n.) 1903, pentru a 
alege Episcop.

Noua alegere, precum seim, tre 
bue se se facă, fiind-că alegerea din 
Iunie 1902 n’a primit aprobarea 
Maiestății Sale, cu alte cuvinte ale
sul de atunci n’a fost întărit.

Că n’a fost aprobată alegerea 
de astă vară este un fapt, care tre- 
bue se dea de gândit membrilor 
Sinodului, cât și diecesanilor. și tu
turor fiilor bisericei. Alegerile de 
Episcop se fac pe temeiul așezămin
telor legale și a autonomiei biseri
cei. Deci ori de câte-orî se întâmplă 
ca votul legal al congreselor și sind- 
delor bisericesc! se nu afle aproba
re la factorul cel mai înalt al pute
rii îu stat, aceste așezăminte și 
acesta autonomie sufere o sguduire 
ce nu pote fi nici-decum priinciosa, 
der pote deveni chiar fbrte pericu- 
losă bisericei.

Timpul de față numai favorabil nu 
ne este nouă Românilor. Asta o seim 
cu toții. De aceea în orice împre
jurări și pe ori-ce teren datori sun
tem a lucra așa, ca printr’asta se 
putem ajuta, er nu se stricăm cău
șelor nostre drepte și sfinte.

In biserică vedem, în astfel de 
vremuri ameninț.ătbre și furtunose, 
un razăm și scut neprețuit pentru 
poporul nostru. Să îngrijim a ni’l 
păstra neatins și în viitor, căci duș
manii nu dorm, ci uneltesc pe față 
și pe ascuns se ni’l răpâscă ori ză- 
dărnicescă.

Sinodul eparchial al Aradului 
stă așader din nou înaintea grelei 
probleme de a alege pe acela, care 
ca archipăstor chiemat și obligat va 
fi, înaintea lui Dumnefieu și a 6me- 
nilor, se conducă diecesa spre binele 

și prosperarea bisericei și a școlei 
române.

Credincioșii diecesei au lipsă de 
un archiereu, care se le premergă 
cu esemple și cu virtuți nobile și 
frumbse, se fie drept și cu blândețe 
față de toți și sincer propovăduitor 
al păcii si al bunei înțelegeri între 
ei; sufletul seu se fie stăpânit nu 
de pofte deșerte, de fală și mărire, 
ci de adevărata iubire și bunăvoire 
cătră fii săi credincioși fără cea mai 
mic£ deosebire.

Biserica are lipsă de un cârma
cii! înțelept, devotat cu trup și su
flet misiunei sale sfinte și plin de 
abnegare, de lăpedare de sine pen
tru binele și fericirea obștei.

Poporul are lipsă de un Archie
reu, care să nu uite nici un minut, 
că a eșit din sînul lui, că turma, ce 
i-a fost dat de la provedință a-o 
conduce, este românescă și că pe 
lângă cultivarea sentimentului ei re
ligios, el mai are datoria a îngriji 
și de cultivarea sentimentului ei na
țional, pe lângă lege e dator a-o 
învăța se țină cu tărie și cu cre
dință neînfrântă și la limba și na
ționalitatea sa, fără de care nu pote 
progresa și nu se pote ferici în pa
tria sa.

Nu este dâr ușoră problema 
viitorului sinod electoral, avendu-se 
în vedere mai ales cele ce s’au pe
trecut în diecesa. Aradului de vr’o 
patru anî încoce.

Vedut’am cu durere cum fii a- 
cestei diecese, amăgiți de intrigele 
unor egoiști și ambițioși, s’au des- 
binat în două partide, vedut’am cu 
câtă patimă și vehemență s’au pus 
în lucrare agitațiunile electorale și 
vedem mâhniți, că și astădl încă 
spiritul de răsbunare stă să sufoce 
ori-ce sentiment mai bun, mai drept 
și mai generos!

Nu voim a întră în amănunte. 
Ele sunt adî destul de bine cunos

cute. Ne mirăm numai, că pănă 
acuma nu s’a petrecut ceea ce de 
mulț trebuia se se întâmple, ca cei 
de bună credință să-și dea mâna cu 
toții pentru a pune odată capăt 
svârcolirilor pătimașe, cari turbură 
pacea și liniștea diecesei.

Va fi inse forte ușoră problema 
Sinodului electoral, cu tote cele pe
trecute pănă acum, dâcă cei 60 de 
membri ai lui se vor reculege și. 
ridicându-se peste ori-ce preocupa- 
țium personale și de interes de par
tid având în vedere numai și numai 
interesele cele mari ale bisericei și 
ale nemului, vor săvârși alegerea de 
Episcop în bună înțelegere și cu 
totă demnitatea, ce-o reclamă mai 
ales împrejurările de adî-

Aceste împrejurări, ainenință- 
tore cum sunt, ajung spre a-le arăta 
calea mântuitore, pe care în unire 
trebue să pășâscă ca să salveze vii
torul, ferind biserica națională de 
periculele ce-o amenință.

Fie ca dorința nostră se se îm- 
plinescă. și sub o înaltă inspirațiune 
Sinodul electoral de la Arad să afle 
calea cea adevărată, pe care se facă să 
învingă în sînul seu iubirea asupra 
resbunării!

Revista politică.
Procurorii unguresc! au avut 

mult de lucru săptămâna acâsta. La 
Târgu-Mureșului un proces de pressă 
contra a trei Sași, la Clușiu alt pro
ces contra unui Ziar românesc din 
Sibiiu, la Nitra contra a trei Slovaci. 
La rând vin acum alții tot din sînul 
naționalităților și gbna acesta pare 
a nu mai avă sfîrșit. Ne ocupăm la 
alt loc al numărului nostru de adî 
cu aceste procese de pressă politice, 
arătând ce se face și cum se face 
cu aceia din sînul naționalităților, 
cari sunt luațl la ochi ca „agitatori’1 
și ca pretinși dușmani ai statului. 

Aici constatăm numai că gona și 
procesele acestea nu vor avâ, nu 
pot se aibă resultate bune pentru 
pacea și liniștea dintre diferitele po- 
pbre, cari compun statul.

*

In dieta ungară se continuă des- 
baterea asupra proiectelor militare. In 
ședința de la 6 Februarie a ținut 
contele luliu Andrâssy un lung dis
curs, în care după-ce a polemisat 
cu oratorii din oposiție, a spus ade
văruri, cari i-au usturat rău pe cei 
din stânga estremă. Cu mare aparat 
contele Andrassy a răsfrâns afirmă
rile acelora, cari c|ic, că Maghiarii 
sunt despoiațî în armată de senti
mentele și patriotismul lor maghiar, 
fiind că limba maghiară ar fi des
considerată în armata comună. Le
gea de la 1868, legea naționalități
lor, spune clar, — di°e contele — 
că limba maghiară e limba statului 
în Ungaria Legea, acesta însă nu. 
se pote aplica 'și la instituțiile co
mune, cum e armata. A voi să se 
aplice legea acesta și în armată, ar 
însemna desființarea încetul cu în
cetul a afacerilor comune. Nici odată 
acâsta nu s’a promis (Mare sgomot 
în stânga estremă Rcdkay Laszlo: Un 
conte maghiar vorbesce așa despre 
limba maghiară! Se-țî fie rușine, se 
taci d-le conte! Am da afară pe de
putatul naționalist care ar vorbi ast
fel!) D-l Bela Komjathy — urmeză 
contele Andrassy — a d's, că e o 
slugărnicie a urma porunca regelui, 
ca limba germană se fie limbă de 
serviciu în armată. Eu afirm contra
rul, și Zic, că fiecare cetățân e da
tor a respecta porunca regelui, fiind
că ea nu este ilegală. Recunosc, că 
regele ar fi putut dispune ca limba 
maghiară se fie limba armatei: der 
decă n’a făcut’o acesta, e pentru că 
a avut în vedere scopuri curat mi
litare, n’a voit ca armata se..devină 
un turn babilonic (Rigo F: Du-te" la

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Resboiele lui Stefan-cel-mare.5
După istoricii poloni Dlugoss și Cromer.

Le Nic. Densușianu.
— Urmare. —

VI.
Râsboiul Regelui ton Albert din Polonia cu Ștefan cel 

Mare, Voivodul Moldovei. — Luptele din codrul 
Bucovinei, de la Sepnițî și Zarnoveji.

(An. 1497—1498.b

„Regele Poloniei Ioan Albert, un om 
doritor de glorie, și care voia a-șl estinde 
tot-odată și auctoritatea sa, îșl alesese de 
inimici cu deosebire pe Turci, dușmanii cei 
mai înfricoșați ai creștinilor. ... In public 
însă se răspândise faima, și care alt-cum 
se și credea, că resbelul cu Turcii este un 
simplu pretext, casă înșele pe Ștefan Voi
vodul, și se supună Moldova. Dâr ca să 
nu aibă aparența, că densul atacă fără nici 
o causă pe un inimic așa de puternic, se îngri
ji prin omeni puși în secret, ca să i-se trimită 
scirl din Podolia, că Turcii vin cu răsboiti. asu
pra Moldovei și a Podoliei, un lucru ce se

’) uupă Cromeri, Polonia siue de origine et 
rebus gestis Polonorum. Ed. 1589, p. 440 seqq. 

părea de credut naturei celei neliniștite a 
Polonilor. După-ce regele Ion Albert făcu 
astfel pregătiri de răsboiti forte mari, den
sul ceru de la Conrad, ducele Masoviei, ca 
după jurământul de vasalitate, ce i-l depu
sese, să-i trimită trupe în ajutorul.... den
sul mai chemă la răsboiti pe Alexandru, du
cele Litvaniei, și pe Ion Tifen, magistrul 
Cavalerilor teutoni... îu conformitate cu 
tractatele de alianță, ce le aveau; de ase
menea dete ordin, ca întregă nobilimea re- 
gatu'ui să fie gata de răsboiti în luna lui 
Mafii, având să se concentreze la Leopole. 
In fine regele trimise legați și la Ștefan 
Voivodul Moldovei, să-l invite și pe densul 
ca să iee parte comună cu Polonii la res
belul cel sfânt asupra barbarilor, atât pe 
basa tractatelor de alianță, cele aveau, cât 
și făcându-1 să spereze, că va pute recu
ceri Chilia și Cetatea-Albă. Apoi regele 
Ion Albert, însoțit de fratele său Sigismund 
și de pedestrimea mercenară, pleca încă de 
timpuriu, și se opri cât-va timp la Premial, 
pănă se vor aduna trupele. Aci veni la 
densul Creslau Curosvanciîi, cancelarul Po
loniei, care în timpul acesta fusese numit 
episcop al Vladislaviei. Acesta în numele 
său și al cardinalului Fridetic, archi- 
episcop al Cracoviei, și fiu al regelui Casi- 

I mir Ill, sfătui pe regele Ion Albert, ca să 

renunțe la răsboiul acesta. Insă regele, după 
ce mustră cu asprime pe fostul său cance- 
lariti, îl dimise, dicându-i, să fie preot pen 
tru biserici, dâr să nu porte grija răsboiu- 
lui; că densul (regele) îșl va arunca de pe 
sine și cămașa în foc, dâcă ar sci, că ea 
are cunoscință de planurile sale. De aici 
s’au născut, seu cel puțin prin faptul acesta 
s’au confirmat cuvintele «menilor, cari sub 
formă de faimă, adevărată ori neadevărată, 
se răspândise pănă în dilele nostre, că re
gele a început espedițiunea acesta după 
sfatul lui Callimach, ca prin greutățile răs- 
boiului și pâte chiar prin o‘ înfrângere 
eventuală, să mai deprime în cât-va spiri
tul cel feroce și nesupus al nobilimii polone, 
care desprețuia tote drepturile divine și 
umane. Er solii, pe cari ’i trimise în Mol
dova, ’i aduseră înapoi soirea: că Ștefan 
Voivodul încă doresce forte mult acest răs- 
boid în contra barbarilor turci, cari sunt 
inimicii comuni ai tuturor creștinilor, și în 
particular ai săi, din care causă densul nu 
va lipsi, ca să ajute oștea polonă cu pro- 
visiunile de cari va ave trebuință, ba den
sul îșl va uni chiar trupele sale cu ale Po
loniei, când regele va ajunge la frontiera 
dușmanilor și la Dunăre, dedre-ce densul 
crede, că nu este bine, ca să iee o atitu
dine ostilă încă mai dinainte, ca nu cum

va prin acesta să pro voce asupra sa, încă 
înainte de timp, pe Turci și pe Munteni, 
cari sunt aliațl cu dânșii. Decă întru ade
văr Ștefan așa simția, ori că densul, sub 
acest pretext, voia numai să fie precaut, 

I ca să nu fie înșelat de rege, nu se pote 
I sci cu siguranță. De altmintrelea Ștefan 
; încă presimțise, parte din svonul public, 
l parte din scrisorile și de la solii, ce-i tri
metea la densul nobilimea ungurescă, că 
regele Poloniei merge cu oștirea sa asupra 
dânsului, ca să-l alunge din domnie și se 
pună pe tronul Moldovei pe fratele său 
Sigismund, după cum se înțelesese în se
cret amândoi frații la Lublin....

, In urma acestor scirl, Ștefan urmă- 
ria cu totă atențiunea ce fel de hotărîrl ia 
regele Ion Albert. Și când dânsul vădii, 
că regele după revista, ce o ținuse peste 
trupele concentrate la Leopole, și după ce 
se puse în mișcare cu oștea sa, nu ia di
recțiunea spre Cameneți, pe unde era dru
mul cel mai scurt cătră Chilia, Cetatea- 
Albă și spre teritoriul turcesc, ci se abate 
spre ținutul Pocuției, atunci începu a-se 
îngriji și mai multei trimise pe trei băr
bați fruntași ai națiunii sale ca soli, 
să se informeze de la regele Poloniei, decă 
densul vine cătră Moldova, ca amic ori 
ca inimic, că dâcă regele a luat hotărirea 
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Viena! Noi suntem Maghiari. — Con
tele Iuliu Andrăssy: Mergeți d-v o st re 
atunci cel puțin a-și pute sS vorbesc. 
— Șzotmăry M.: împăratul e aici, de 
aceea vorbesce așa). Oratorul conti
nuă a combate și alte pretensiuni 
estrome șoviniste și încheie in mij
locul unui mare sgomot, ce l’au pro
dus cuvintele lui în tabfra kossut- 
hiștilor.

Ședința de eri a camerei a fost 
încă și mai sgomotosă, decât cea 
de alaltăeri. Oposiția a atacat vehe
ment pe contele Andrassy Gyula 
pentru vorbirea lui de alaltăeri. După 
aceea s’a produs o mare chrtă între 
Ugron și Fejertăry, așa că sgomotul 
și larma era atât de mare, încât șe
dința a trebuit se se întrerupă în 
doue rendurî. Se scie, că Ugron pro
vocase încă mai de mult pe Fejbr- 
vary la duel, dbr Fejervary n’a vrut 
să se bată cu Ugron. Din pricina 
acesta și de atunci au mare ură 
unul contra altuia.

*
In urma obstrucțiunei, ce o fac 

partidele din oposiție contra proiec
telor militare, situațiunea parlamentară 
ungară e critică, piarul vienes „N. 
W. Tageblatt“ constată, că guvernul 
a ajuns într’o mare încurcătură în 
fața atitudinei intransigente a opo- 
siției. Desbaterea proiectelor militare 
pote se dureze pănă la Pasci, ceea-ce 
ar ave ca urmare amânarea recru
tărilor din est an. Mai mult, espi- 
rând provisoriul budgetar, guvernul 
va trebui se ceră după Pasci un nou 
provisoriu, așa că numai prin luna 
Maiu ar veni la rend desbaterea 
budgetului — ceea-ce nu s’a mai în
tâmplat pănă acum în Ungaria. Unde 
remâne apoi desbaterea proiectelor 
pactului, — ăsta e o întrebare despre 
care nici nu se pte vorbi.

*
In timpul din urmă se vorbesce 

prin Rarele din străinătate despre 
-pregătiri de răsboiu în vederea mișcă
rii revoluționare din Peninsula-bal- 
canică și a evenimentelor, ce se asi
gură, că se vor petrece acolo cu 
începutul primăverii. Se dice, că 
Turcia ia pe-o scară întinsă to te mă
surile de a fi gata pentru orî-ce mo
ment. Așa și Bulgaria și Serbia. O 
scire mai noua din Varșovia spune, 
că de câte-va cjile s’a răspândit ves
tea, că armata rusăscă se va mobi- 
lisa. Sigur însă nu se scie nimic, 
der fapt este, că ofițerii din reserva 

armatei rusescî au primit ordin con
fidențial, să fie gata și eventual să 
între îu activitate. Direcțiunile căi
lor ferate au fost însciințate să or- 
ganiseze stațiuni telegrafice de castre.

Intr’aceea bandele bulgare din 
Macedonia răsar adî ici, mâne colo, 
dând piept cu trupele turcescl.

Procese de pressă fără sfîrșit.
Fie-care țeră îșl are legile sale 

fundamentale, cari la olaltă se nu
mesc constituția terii.

Ceea-ce este în legea creștinâscă 
evanghelia, aceea se cjice ea este 
într’un stat constituția, Dote nu e 
tocmai potrivită asemănarea, fiind-că 
evanghelia e un lucru dumnedeesc, 
care s’a dat popârelor spre mântui
rea lor și nu se mai pote schimba, 
pe când constituția este lucru ome
nesc, care la anumite împrejurări se 
păte retisui, cum se cjice, adecă se 
pote și schimba.

Și cine sunt chemați să veghieze, 
ca constituția se fie observată și ur
mată în tocmai?

Păzitorii constituției sunt băr 
bații, cari stau la cârma țării îm 
premia cu capul statului în țările 
monarchice, său împreună cu preșe
dintele ales al țării, în statele re
publicane.

In legile acelea fundamentale, 
cari pârtă numele de constituție, sunt 
scrise multe lucruri fruinăse, de cari 
ămeniî odinioră erau lipsiți, și pentru 
cari s’au versat șiroie de sânge în 
numărose resbo^s, pănăle-au dobîndit.

Aceste lucruri frumose se refer 
mai tote la libertate.

Ce este libertatea?
Libertatea este starea aceea a 

omului, când el se bucură de drep
turile cu cari l’a înzestrat Dumue- 
cjeu, fără ca acelea drepturi se fie 
restrînse de alții.

Pe timpul iobăgiei, de pildă, mai 
toți Românii erau supuși domnilor 
de pământ cari erau stăpâni pe bra
țele lor și pe sudorile lor crunte cu 
cari muncind îngrășau pământul dom
nului. Românul nu era liber nici de 
a se muta dela un loc la altul, ci 
era lipit, după cum erau legile de 
atunci — era lipit de glie.

Cătușile iobăgiei însă s’au frânt 
și libertatea omului s’a proclamat.

In constituțiile țărilor s’a înscris 
aeestă libertate cu litere de aur.

Dâr nu e de ajuns să fie omul 
liber în sensul acesta, adecă să nu 
mai fie silit a munci cu brațele sale 
pentru altul.

Omul setos de libertate cere, ca 
se aibă și libertatea gândirei și să 
fie liber a spune ceea-ce gândesce 
și cu cuvântul, fără ca să fie supă
rat de cineva.

Etă der pe lângă libertatea per
sonală alte două libertățilibertatea 
gândirei și libertatea cuventului, cari 
tdte sunt înscrise în constituțiile di
feritelor’ state.

Dâr omul, când cuvânteză, de 
sigur, că nu cuvântăză numai când 
e singur, ci cuvânteză ca să-l aucjă 
și alții, va să c)ică când se află în
tr’o adunare dre-care.

Ou libertatea cuventului este 
așa-dâr în strînsă legătură și liber
tatea. întrunirilor, adecă să fie liberi 
ămenii a-se întruni, a se aduna și 
a-șî comunica prin cuvânt unii al
tora ceea-ce gândesc.

Libertatea acesta încă e înscrisă 
în constituție.

Dâr omul îșl pote esprima gân
direa nu numai cu cuvântul, ci o 
pote esprima și cu condeiul.

Etă-ne der, că am ajuns la un 
nou soiu de libertate, care se nu- 
mesce libertatea tiparului, sâu liber
tatea presei.

Libertatea presei este de ase
menea înscrisă în constituția diferi
telor state.

Este și la noi constituție și în 
constituția acâsta este înscrisă și li
bertatea presei.

Avem așa-der presă seu cu alte 
cuvinte avem cjiare unde ne scriem 
și noi păsurile, durerile și bucuriile.

Din păcate inse, în timpurile 
acestea grele mai numai de dureri 
putem scrie și de bucurii forte puțin.

Ce se întâmplă însă ?
>e întâmplă, că ceea-ce se scrie 

prin foile naționalităților, adeseori 
nu e pe placul șoviniștilor.

Și atunci vine procurorul și trage 
la judecată pe scriit r și apoi tri
bunalul îl pedepsesce cu temniță și 
îl globesce cu bani.

In săptămâna trecută au fost 
dâue judecăți de acestea, una la 
Târgu-Mureșului și cealaltă la Clușiu.

La Târgu-Mureșului au fost dațl 
în judecată trei Sași, anume: profe
sorul Korodi, care e și deputat în 
dieta din Budapesta, apoi advocață 
Dr. Orendi și Dr. Liess. Toți trei 
erau acusațl. că pii.u nisce articole 

publicate în „Kronstâdter Zeitung“ 
ar fi ațîțat la ură contra Maghiaiilor. 
Curtea cu jurați i-a declarat pe toți 
vinovațl și tribunalul li-a dat la toți 
trei câte o pedâpsă. Korodi a fost con
damnat la un an închLore și 2000 
corone amendă, er ceilalți doi la 
câte o jumătate de an îuchisore și 
câte 1000 corone amendă.

Procesul dela Clușiti s’a ținut 
Joi și Vineri. Acusat era Gheorghe 
Mohan, fost redactor la „Tribuna14 
din Sibyu, și trebuia să răspundă 
pentru 9 articole publicate în acel 
cjiar.

Curtea cu jurați l’a găsit vino
vat pe Mohan și l’a osândit la cinci- 
spre-cțece luni închisdre și unspre-cț- ce 
mii corone amendă, precum și la pur
tarea cheltuelilor. Mohan nici n’a 
mai fost lăsat să plece acasă, ci l’au 
băgat de-adreptul în temniță.

Asemenea procese li s’au făcut 
și câtor-va Slovaci la curtea cu ju
rați din Litra, apoi mai cetim, că 
’i se face proces și cțian’ului sârbesc 
„ Branik“. Tot. pe tema pretinsei „ațî- 
țăril la ură contra națiunei maghiare11 
este dat în judecată și redactorul 
nostru de cătră procurorul de pe 
lângă tribunalul din T.-Mureșului.

Etă de ce am pus acestui arti
col titlul: ,.Procese fără sfîrșit14.

Decă însă asemenea procese vor 
contribui la promovarea bunei înțe
legeri între naționalități, firesce, e 
altă întrebare.

Procesele de presă, ce s’au pus la 
cale contra <fiarel°r naționaliste nema- 
ghiare.au atras și atențiunea pressei străine. 
Din Viena se telegrafeză, că diarul „Zeit-1, 
critică cu vioiciune continuele procese po
litice, cari se fac în Ungaria contra Ger
manilor, Românilor, Șerbilor și Slovacilor. 
„Mâne continuă diarul, începe la Clușiu 
judecarea a trei procese contra Rarului 
românesc „Tribuna*. Peste câteva dile se 
va judeca procesul „Gazetei Transilvaniei11 
Vor veni apoi procesele contra diatelor 
serbesci“. —„Zeit“ adaugă: „Acest sistem 
este forte rău și nu va înfrâna mișcarea 
naționalităților. Din contră, el va face și 
mai acută mișcarea14.

Convocarea sinodului electoral al 

diecesei Aradului.

Deputaților Sinodului eparchiei Ara
dului li-s’a trimis următor.ea invitare:

Mult Onorate Domnule!
Din rescriptul Escelenței Sale d-lui 

Ministru reg. ung. de culte și instrucțiune

să facă răsboiu Turcilor, atunci pote să 
ajungă la hotarele turcescl pe o cale mult 
mai scurtă și mai ușoră; că îu acest cas 
dânsul va ajuta armata polonă cu provi- 
siunl, și-i va da trupe în ajutoriu, când 
regele va sosi la hotarele Turcilor; âr decă 
regele Poloniei vine cu răsboiîi asupra sa, 
atunci ’i face cunoscut, că-șl va da totă 
silința, ca regelui se-i pară reu de resbo- 
iul ce l’a întreprins asupra Moldovei. In 
urma acestei legațiunl superbe și amenin- 
țătore, regele excitându-se, aresta în contra 
dreptului ginților pe legații Moldoveni și-i 
trimise, ca să fie deținuți la Leopole.

„Apoi regele, ne mai așteptând aju- 
torele Litvanilor, ale cavalerilor teutoni 
din Prusia și ale Masovienilor, întră în 
Moldova cu insemne de resboiă, și lăsând 
orî-ce alte considerațiuni la o parte, densul 
doria cu deosebire să ocupe partea interioră 
a Moldovei și Suceva, capitala Țărei, cre- 
dend, că Moldovenii înspăimântându-se de 
o armată așa mare, ăr de altă parte sătui 
de domnia cea severă a lui Ștefan, și pe 
lângă aceea obiclnuițl a-șl schimba adese
ori Domnii, se vor plecă numai decât în 
partea sa. Astfel regele Ion Albert sosi la 
Suceva și după ce află, că garnisona de 
aici îi închisese porțile, densul puse cas- 
trele sale în fața cetății, le întări cu ca
rele de transport, și începu să asedieze for- 

tărăța. Der nu putu să isprăvâscă nimic, 
cu tote că avea o mulțime de trupe. Anu
me densul avea, după cum se spune, la 
vre-o 80,000 luptători în armată, afară de 
trupele de cantinierl, vivandierl, și slugile 
de la cară, cari încă erau în număr de 
40.000 omeni; ăr cară de transport avea 
cam la 30.000

„Nu le lipsiau Polonilor nici tunurile, 
dâr ori câtă distrugere făceau ei cu tunu- 
nurile aceste în .zidurile cetății, Românii 
cu cea mai mare activitate reparau și re
făceau în timpul nopții părțile stricate, cu 
bârne și cu lut. Astfel că asediarea cetății 
se prelungea peste așteptare. Acum Ștefan, 
după ce-șl adună din omenii săi o oștire, 
ce nu se putea desprețui, se hotărî să 
mergă înaintea operațiunilor regelui. Insă 
densul nici de astă-dată nu voia se esă la 
loc deschis din desimile pădurilor, ci in
festa în conținu din locuri ascunse armata 
regelui Poloniei, atacând pe cei ce mer
geau, ca să-și aduue nutreț; și densul fă
cea atacurile acestea cu deplină siguranță, 
fiind-că aștepta trupe și mai numerose, nu 
numai din țâră, der și de la Ardeleni, de 
la Secui, de la Munteni, Băsărăbeni, de la 
Turci și de la Tătari, pe cari ’i invitase 
să-i dâe ajutor, unora promițendu-le prăcll 
însemnate,- altora dându-le speranță că se 
vor supune lor, er pe alții luându-i ca os

tași merecenarl. Tot-odată Ștefan se îngri
jise, ca Românii sS ocupe drumurile, ast
fel ca ai noștri să nu potă primi provisiuni 
din Rusia și din Podolia.

„Astfel Polonii înșelați în speranța 
lor, că Moldovenii se vor desface de Ște
fan, pe lângă aceea mai începând să simță 
și greutățile răsboiului, lipsa de bucate și 
de nutreț pentru o mulțime așa de mare 
de omeni și de vite, de altă parte vedând 
că Moldovenii nu voiesc se se dimită în 
luptă decisivă, ei îșl pierdură curagiul și 
începură să murmure asupra regelui. In ace
lași timp ei îșl mai aduceau aminte de nisce 
semne sinistre și arătări, cari încă de la 
început prevestise, că răsboiul acesta va 
ave un sfîrșit nefericit. Anume se întâm
plase, că ‘200 de boi, pe cari îi aduceau în 
urma oștirii, ce plecase din Leopole, au 
fost apucați de un vârtej neașteptat și 
risipiți în tote părțile, încât uicl nu s’au 
mai putut strînge toți; de altă parte calul 
cel alb și iubit al regelui, pe care-1 aduceau 
de mână, când avu să trecă peste un mic 
rîuleț poticni, cădu în unde și se îneca. 
Mai erau turburați soldații Poloni și din 
causă, că nici Litvanii, nici Moldovenii nu 
le venise în ajutor, ăr Tifen, magistrul Pru- 
sienilor, când ajunse la Leopole, bolnav cădu. 
în pat, unde-șl dete și sfîrșitul.

„La tâte aceste se mai adăugea și îm

prejurarea, că însu-șl Ștefan Voivodul ce
rea pacea, folosindu-se spre scopul acesta 
de inițiativa și mediațiunea regelui La- 
dislau din Ungaria. Insă nu se scie cu 
siguranță, decă densul făcea propunerile 
aceste de pace în mod sincer, ori numai 
se fățăria, ca să amâne pe ai noștri pănă 
îșl va strînge trupele sale și să-i abată de 
a face asalt asupra Sucevei, despre care se 
aucjise, că se află într’o situațiune estremă. 
Intru adevăr regele Ungariei trimise o le- 
gațiune la regele Polouiei, prin care îl sfă
tuia și-i cerea, să lase în pace pe Ștefan 
Voivodul, ca nu cum-va densul, vădând că 
nu se mai pote susține, să ceră ajutorul 
Turcilor, să-și unâscă trupele sale cu ale 
Sultanului și să contribue astfel la mărirea 
puterii turcescl. Regele Ion Albert vădând 
starea, în care șe aflau lucrurile, și pe 
lângă aceea mai îmbolnăvindu-se și densul 
de friguri, se înduplecă ușor, ca se asculte 
de sfaturile legaților ungurescl. Și fiind-că 
în privința condițiunilor de pace, ambele 
părți nu se puteau înțelege, așa se încheia 
de-ocamdată numai un armistițiu, rămânând 
ca în timpul acesta, după-ce se vor mai 
calma spiritele, să tracteze și despre pace. 
Apoi îndată ce se publică încheierea ar
mistițiului, asediul fu ridicat, fiind-că așa 
se stabilise; tot-odată să aduse la cunos- 

I cința publică și (jitia de plecare. 
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publică de datul 17 Decemvrie n. 1902 
Nr. 4485 preș., comunicat cu literele înalt 
Preasfințitul domn Archiepiscop și Mitro
polit Ioan Mețianu, luând act, că Maies
tatea Sa ces. și apostolică reg. prin altis- 
sima resoluțiune datată din Viena în 15 
Decemvrie n. 1902 n’a aflat de bine a 
confirma alegerea vicarului episcopesc, a 
protosincelului Vasilie Mangra de episcop 
al Aradului, efeptuită la 30 Maiu (12 Iun.j 
1902, acest Oonsistor, — în virtutea dis- 
posițiilor din § ii 89, 90 și 98 ai statutului 
organic, după avuta conțelegere cu Con- 
sistoriul greco-oriental român din Oradea- 
Mare și cu învoirea înalt Preasfințitului 
domn Archiepiscop și mitropolit al nostru 
loan Mețianu, — pentru efeptuirea alege
rii episcopului diecesan , convocă prin 
acesta sinodul eparchial estra-ordinar la 
biserica catedrală din Arad, pe diua Sfin
ților Trei Ierarchi, adecă pe Joi, 30 Ian. 
(12 Febr.) a. c. la orele 9 înainte de amiadi, 
observând, că deschiderii sinodului, con
form § ului 1.00 din statutul-organic, îi va 
premerge privegherea, ținendă după tipi
cul Rusaliilor, Mercur! în 29 Ianuarie (11 
Februarie) a. c., sera la 6 ore, er în diua 
deschiderii sinodului sf. liturgie cu che
marea Duhului Sfânt.

Notificându-ți acesta, ești poftit a lua 
parte ca deputat la actul însemnat, ce ne 
stă înainte.

Arad, la 18/31 Ianuarie, 1903.
Consistorul eparchial gr. or. român din Arad:

Ioan 1. Pap, 
proto si ncel.

Piua de 24 Ianuarie v.
Aniversarea a 44-a a Unirei Prin

cipatelor române (21 Ianuarie v. 1859) 
s’a serbat eri, Vineri, în tâtă Româ
nia, ca o <|i de serbătore națională, 
cum este declarată chiar prin lege.

Pentru ca și cei mai tineri se 
cunOscă mai deaprope însemnătatea 
acestei mari d^e, lăsăm se urmeze 
aici o descriere a alegerei de dom
nitor, întâmplată în Moldova și Mun
tenia acum patru-cjecl și patru de an!:

Nici unul dintre principatele române 
n’avea Domnitor la începutul anului 1859. 
Adunările naționale au fost decî convo
cate, pentru-ca se facă alegerea.

Intâifi s’a întrunit adunarea națională 
a Moldovei la 5 Ianuarie v. în capitala 
țării, în Iași. Membrii adunării erau divi- 
sați în partide. Cei mai mulți, așa muniții 
progresiști, erau pentru alegerea lui O. 
Negri, un bărbat cu largi vederi, desinte- 
resat și devotat cu tcStă inima binelui pu
blic. Avea sorți de isbândă și Vasilie 

Alexandri, bardul națiunii române, der își 
trecuse voturile în favorea lui Negri, pe 
care ’1 stima fdrte mult. Același lucru l'au 
făcut și Tețcan și Lascar Rosetti, al ți doi 
candidați. Șansele de a fi ales le avea deci 
G. Negri.

Trei-deci și doi de deputați s’au în
trunit în presăra alegerii în conferență 
particulară, pentru a lua hotărîre finală 
asupra alegerii lui Negri, sub cuvânt, că: 
„nu vor vota pentru unul care vrea împro
prietărirea țeranilor*. Atunci se sculă 
M. Gogălniceanu și dise: „decă e pe așa, 
nici eu nu-mi dau votul pentru cei ce a 
doua di m’ar trimite la ocnă, căci să scițî, 
eu încă am fost și sunt pentru îmbunătă
țirea sorții țăranului*. După lungi și în
focate desbateri, deputății ajunseră în fine 
la înțelegere perfectă, proclamând de can
didat pe unul care nici nu era în combi
nație, pe colonelul Alexandru Cuza, om 
fdrte onest, inteligent, cu totul desintere- 
sat, der indiferent și nepronunțat în cele 
politice. La firele 2 după miedul nopții 
s’a terminat conferență cu resultatul acesta.

ț)iua alegerii era o di de Duminecă. 
Adunarea s’a deschis prin cetirea repășirii 
de la candidatură a lui M. Gogălniceanu, 
care asemenea era luat în combinație, și 
lucrul acesta a făcut mare sensație. Au 
urmat rînd pe rînd alții, cari toți s’au lă- 
pădat de candidatută. Candidatura lui 
Grig. Sturdza, care nu și-a retras’o, a fost 
combătută în mod energic și violent. S’a 
cetit apoi o petiție a poporului din Mol
dova, care în anul premergător se consti
tuise în adunare consultativă și s’a primit 
în unanimitate.

Urcă acum Cogălniceanu tribuna și 
ține un discurs patriotic, acoperit 'de pre
lungite aplause. Cogălniceanu cetesce re
gulamentul camerei, instrucțiile referitore 
la alegerea de domnitor, pledeză pentru 
votul pe față, ca răspuns celor ce’l voiau 
în secret, și cu acestea s’a terminat șe
dința. Alegerea domnitorului a rămas pe 
diua următore.

Luni, în (Jitia alegerii, camera era în
desată. PresențI erau deputați, dame, fimeni 
din popor, consulii puterilor streine, — 
afară de al Austriei.

Cogălniceanu rostesce un nou dis
curs, îndemnând deputății să fie uniți în 
cugete și simțiri, și în urmă se supuseră 
jurământului toți deputății, unul câte unul. 
Cu cuvintele pe buze: „jur și Dumnedeu 
se-mi fie ajutor* pășiră toți la urnă. întâii! 
V. Alexandri (după alfabet), care strigă 
din tote puterile: „Votez și subscriu pen
tru colonelul Alexandru Cuza*. Astfel vo
tară și ceilalți toți, așa c& Alexandru Cuza 
a întrunit totalitatea voturilor.

Metropolitul țării imploră binecuvân
tarea lui Dumnedeu asupra alesului și sub
scrise actul de alegere. Camera proclamă 
de ales domn al Moldovei pe Alexandru 
Cuza, care imediat urcă tribuna, pune ju
rământul și primesce actul adunării elec
torale și binecuvântarea din mâna Metro- 
politului.

Cogălniceanu pășesce acum în fața 
noului domnitor și-i ține un discurs de fe
licitare, cu așa entusiasm și cu atâta foc, 
încât toți ochii au început se lăcrămeze, 
chiar și a doi diplomați streini: Place și 
Termen. Numai noul domnitor stătea ne
mișcat ca o statuă. Camera a isbucnit în : 
„trăisecă Cogălniceanu și trăiescă domni
torul*, și între aceste sgomotdse strigări 
de „se trăiescă*, domnitorul trecu în sala 
tronului pentru a primi felicitările.

O sută și una salve de tunuri ves
tiră poporațiunii din Iași, că domnitorul 
Moldovei este ales. Noul principe trecu 
acum oștirea în revistă, er deputății se 
duseră la Panu, Sturdza și Cogălniceanu 
să-i felicite pentru înțelepciunea cu care 
au sciut aduce treba acolo, ca țera să nu 
aibă decât un candidat la tron, și încă pe 
cel mai bun dintre toți.

Etă acum vorbirea lui Gogălniceanu, 
rostită colonelului Alexandru loan Cuza, 
după alegerea sa de domn al Moldovei.

— „Măria Ta!
După o sută cinci-deci și patru de ani 

de dureri, de umiliri și degradație națio
nală, Moldova a întrat de nou în vechiul 
ei drept, consfințit prin capitulațiile sale, 
dreptul de a-șî alege pe capul seu, pe 
Domnul.

Prin înălțarea Ta pe tronul lui Ște- 
fan-cel-Mare, s’a înălțat însa-șî naționali
tatea română. Alegendu-te pe Tine de 
cap al seu, neamul nostru a voit să îm- 
plinescă o veche datorință cătră familia 
Tâ, a voit se-i resplătescă sângele stră
moșilor Tăi, versat pentru libertățile pu
blice. Alegendu-te pe Tine domn în țera 
nfistră, am voit se arătăm lumii, că în- 
trfiga țeră doresce: om nou la legi nouă!

Măria Ta! Mare și frumdsă îți este 
misiunea. Constituția din 7 August însem- 
neză o epocă nouă și Măria Ta ești che
mat se o deschizi! Fi deci omul epocei! 
Fă, ca.legea se înloctiescă arbitrajul. Fă, 
ca legea să fie tare, er tu, Măria Ta, ca 
domn, fi bun, blând, bun mai ales pentru 
aceia, pentru cari cei mai mulți domni din 
trecut au fost nepăsători seu răi!

Nu uita, că cinci-deci de deputați 
numai te-am ales domn, der ai se stăpâ
nesc! peste două milione de omeni. Fă 
dfir, ca domnia Ta se fie domnie de pace 
și de dreptate. Impact! patimile și urele 
dintre noi. Introdu de nou în mijlocul 
nostru strămoșesca frăție.

Fi simplu, Măria Ta, fi domn, cetă
țean. Urechea Ta să fie deschisă pururea 
pentru adevăr și închisă tot-deuna pentru 
minciună și lingușire.

Porți un frumos și scump nume, nu
mele lui Alexandru cel bun. Se trăiescl 
der mulți ani, ca și dânsul, și să faci, o 
Dfimne, ca prin dreptatea Europei, prin 
desvoltarea instituțiilor nfistre, prin senti
mentele tale patriotice, să putem de nou 
ajunge acele timpuri glorifise ale nației 
nfistre, când Alexandru cel bun dicea am
basadorilor împăratului din Bizanț, că: 
„România nu are alt ocrotitor, de cât pe 
Dumnedeu și sabia sa.

„Să trăesci Măria Ta!“
*

Intre împrejurări tot asemenea înăl- 
țătfire de inimi s’a făcut alegerea de domn 
și în Muntenia, trei săptămâni în urmă.

Alegerea s’a făcut și aici cu unani
mitate de voturi și a provocat mare en
tusiasm și însuflețire.

Camera, convocată la Bucurescî în 
scopul să alegă pe domnitorul țării, se 
deschisese la 22 Ianuarie și atât în diua 
deschiderii, cât și în diua următore, lup
tele au fost înverșunate între partide, pe 
tema alegerei. Fie-care partid își avea in
teresele sale și candidatul seu.

In ședința de la 24 Ianuarie, s’a 
cerut imediat după cetirea apelului nomi
nal, ca adunarea să țină ședință secretă. 
Cererea s’a admis și adunarea, cu presi- 
dentul ei și cu părinții episcop!, s’a retras 
în altă sală, unde s’a constituit în ședință 
secretă. Aci a cerut cuvântul D. B. Boe- 
rescu și a rostit următorul discurs pa
triotic :

— „Pentru-ce suntem împărțiți în 
două câmpuri? Pentru-ce ne numim noi 
și voi? Seu nu suntem toți Români? Seu 
nu avem toți aceeași patrie ? Seu nu sun
tem toți fii de la aceeași mamă? De ce se 
dicem tot noi și voi și să nu dicem: noi 
Românii? Nu avem toți aceeași iubire, nu 
avem aceleași sentimente pentru mama 
riostră comună? Care este causa divisiu- 
nei nfistre, care este mărul de discordie 
dintre noi?

Acest măr de discordie să nu-1 as
cundem.

El este Domnial
Cine va fi domnul? fie-care are con

vingerile sale, fie-care își are simpatiile 
sale personale, fie-care crede, că țâra va 
fi mai fericită, decă se va alege domn cu
tare seu cutare.

Dfir discordia esistă, căci nu toți cu
getă așa. Din discordia asta se nasce dis
creditul camerei, discreditul nostru. Ni
meni nu mai are încredere în noi. Anar- 
chia nu e departe, fir inimicul e la porțile 
nfistre. Cum să respingem anarchia? Cum 
să oprim intrarea străinilor?

Făcând să peră discordia, făcând să 
peră puntea, care ne desparte !

Noi declarăm, că nu avem nici un 
candidat. D-vostră aveți' unul? Se pfite. 
Insă nici unul dintre noi nu a venit cu 
hotărîrea să facă să fie ales candidatul 
său cu ori-ce preț. Toți suntem Români, 
și nimeni nu voesce răul țării sale. Nime

„Insă Ștefan aflând, că regele Polo
niei voesce a se întorce eu trupele sale 
că’ră casă, pe altă cale, ăr nu pe aceea, 
pe unde venise, fie că acești cale era mai 
scurtă cătră Polonia, fie că li-se părea Po
lonilor, că în părțile acelea se vor pută 
aprovisiona mai ușor, câmpurile nefiind 
atinse de devastări, astfel Ștefan trimise 
soli și făcu atent pe regele Poloniei, că 
densul va face mai bine, să se întorcă îna
poi cu oștirea sa pe aceeași cale, pe unde 
a venit; că drumul pe unde voesc să se 
întorcă regele nu este așa de bun ca cel 
din stânga ; că acest drum, pe care a apu
cat regele, trece prin păduri dese și prin 
munți prăpăstioși, și avend poteci strimte, 
se teme, ca nu cumva țăranii săi, omeni 
feroșl și nesupuși, cari numai cu greu se 
pot ține sub ascultare, să le iesă îninte în 
str mtorile munților și să le facă dificilă 
trecerea pe acolo. Insă regele Poloniei nu 
voi să dee nici un crerlăment acestor aver
tismente, cugetând, că acest om astut și 
necredincios, prin sfaturile ce i-le da. caută 
numai interesele sale și ale omenilor săi, 
astfel ca locurile acelea să rămână neatinse 
de pagubele, ce le causfiză răsboiul. De 
aceea Polonii se duceau pe unde le plăcea, 
nici o ordine, și nici nu se rețineau de a 
comite tâlhării și jafuri asupra locuitorilor 
pe unde treceau. După un drum de patru 

4ile sosiră apoi în codrul Bucovina, o pă
dure desă de fagi și lată de. 2 mile.1) Ea 
se numesce Bucovina, după felul arborilor 
săi și are și un drum îugust printre stânci 
și munți prăpăstioși. Și fiind-că Polonilor 
li-se părea, că nu pot trece codrul acesta 
într’o singură di cu tote trupele de aceea 
când ajunseră lângă pădure, regele puse 
trupele în castre. Apoi se dete ordin, ca 
mai întâiu să trâcă pădurea trupele din Po- 
lonia-mare cu bagajele lor, și aceste trupe 
trecură fără nici o împedecare.

„In diua a doua regele trimise înainte 
tunurile și carăle, fir densul, cu corpul său 
de gardă venia în urmă, fiind transportat 
în trăsură, din causă că eră bolnav. După 
densul urmau trupele din Polonia-mică și 
Rușii, în disordine, nearmați și fără grije 
ca în timp de pace. Er ceta din urmă era 
compusă din ostași mercenari. Când trenul 
regal ajunse la mijlocul codrului, etă că 
se ivesc de-o dată, din tote părțile eșind 
din ascunsele lor, mulțime de țărani ro
mâni pedeștri, fac un asalt asupra trenului 
regal, răstornă carăle și le jefuesc, apoi îm
ping și dau drumul arborilor, pe cari îi 
tăiase de la rădăcini și închid drumul ast
fel, că nici trupele din urmă nu mai pu-

In cronica lui Grigore Ureche acest ă pă
dure portă numele de Codrul Cozminului. 

teau merge înainte, nici trupele dinainte 
nu se mai puteau întorce, ca să dee ajutor 
celor din urmă. Ștefan Voivodul încă nu 
întârdia se apară pe neașteptate cu trupe 
puternice de cavalerie și pedestrime. Apoi 
cu strigări oribile, ei începură să atace cor
pul nostru din urmă de la spate și de la 
ambele laturi. Trupele polone surprinse pe 
neașteptate, ajunseră în disordine. Fie-care 
apucă ce e drept armele, și fie-care se 
luptă pentru sine cu curagifi în contra pu
terii inimicului, însă fără însemne, fără con
ducători și fără ordine, fiind-că nici unul 
nu mai putea să audă și să înțelegă pe ce
lălalt din causa strigărilor, a sgomotului și 
de sunetul armelor, un vuet, pe care pă
durile, ce colcoteau pănă în depărtare, îl 
făceau să fie și mai îngrozitor. Inimicul 
aducend astfel pe ai noștri într’un pericol 
estrem, ’i făcuse să se retragă în castrele 
de unde plecase, și cari nu erau departe. 
D6r și aci persecutați cu înverșunare de 
inimici, strîmtorațl și îndesuițl, ei nu pu
tură să-și ajute nimic. Desperând să mai 
pfită scăpa cu vieță, ei cereau acum ajuto
rii! de la cerifi. cu vociferări confuse, semn 
al spaimei îngrozit ore, în care se aflau. 
Asupra acestora atacul inimicului era mai 
violent, pănă când regele aflând de peri
colul în care se aflau ai săi, trimise cava
leria de curte, compusă din bărbați aleși 

și bine armați, ca să dee ajutorii!.celor ce 
sufereau. Aceștia alergând în cea mai mare 
grabă, ies din pădure, și prin sunetul trâm
bițelor, zîngănitul și splendorea armelor, 
atrag asupra lor trupele inimicului. în tim
pul acesta trupele polone, cari fusese strîm- 
tora.te în castre și ajunsese acolo într’un 
pericol estrem, câștigară loc să potă eși, și 
astfel părăsindu-șl lucrurile, fugi fie-care 
pe unde putu, apoi cu frică strecurându-se 
pe ascuns prin pădure sosiră la colona d’in- 
tâitt, unde venise și regele. Românii nu 
putură să susțină mult timp atacul cavale
riei regale, ci fiind respinși și împrăsciațl, 
ei se retraseră. Er ai noștri, după-ce de
părtară cu bravură pe inimic, deși suferiră 
pierderi, își conti.nuară apoi fără nici o 
împedecare drumul prin pădure, și ajun
seră ea învingători la castrele regelui. Re
gele râmase și în diua următore cu oștea 
sa tot în același loc, așteptând decă nu 
cum-va care-va din ai săi se mai află as
cuns ori rătăcit prin pădure. Apoi făcu o 
revistă peste trupe și vecju, că lipsiau mai 
mulți din nobilimea Poloniei și a Rusiei, 
parte fiind tăiațl, parte căduțl în captivi
tate. Cu acfistă ocasiune Ștefan se arătă 
de o crudelitate mai mult decât bârfi ară, 
anume el dete ordin să măcelărescă în fața 
sa pe toți captivii, pe cari îi prinsese tru
pele sale, fir cei, cari căduse în manile 
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nu voesce, ca candidatul seu să ajungă 
la tron pe urine de sânge seu sprijinit de 
streini. Ar fi o ofensă pentru țeră presu
punerea, că ea a putut trimite la cameră 
asemenea dmenî.

Este posibil să ne unim toți asupra 
aceluiași candidat? Eu cred, că nu. Am 
cjis, că fie-care îșî are credința sa. Der a 
ne uni asupra unui principiu, este posi
bil? Da, asupra unui prinoipiu ne putem 
uni. Mai cu semă, când acest principiu 
este cel mai mare: principiul naționali
tății nostre.

Să ne unim ddr toți asupra princi
piului, asupra acestui mare principiu, care 
are să reînvie naționalitatea ndstră. Să ne 
dăm mâna ca frații, — căci n’avem să 
trăim decât câți-va ani, — der copiii și 
strănepoții noștri să ne moștenescă un 
viitor glorios, creat de noi.

A-ne uni asupra principiului este a-ne 
uni și asupra persdnei ce represintă acest 
principiu, er persdna este: Alesandru 1. 
loan Cuza, domnul Moldovei!

Să ne unim ca frați asupra acestui 
nume, și posteritatea ne va binecuvânta, 
țera ne va întinde mânile și consciența 
nostră va fi curată și împăcată, că ni am 
împlinit cu religiositate o datorie sfântă**.

Efectul acestei vorbiri a fost covîr- 
șitor. Lacrămi curgeau din ochii tuturor 
deputaților. S’a sculat Dr. Arsachi, om 
luminat, cu largi esperiențe, să arate cum 
esemplul nu ar fi unic, fiind-că Șvedia și 
Norvegia încă au un singur rege, deși le
gile acestor țări sunt diferite, dâr abia a 
putut vorbi de emoțiune. S’a sculat și 
prințul Dimitrie Ghica, și cu lacrămi în 
ochi (jicea: „Acâstaa fost ideia mea, fra
ților, în criticul moment de eri, când po- 
poporul și oștirea se aflau la distanță atât 
de mică, încât sânge de frați era aprdpe 
să se verse1*.

Intrega adunare plângea și striga ca 
dintr’un glas: Prințul Cuzal Jurăm că vom 
susține pe prințul Cuza.“

Și acum a urmat un moment înăl- 
țctor de inimă. Metropolitul țărei s’a apro
piat de icoiia sfintei treimi, și cu mânile 
încrucișate spre rugăciune și cu lacrămi 
în ochi a rostit următorele cuvinte inspi
rate de puterea divină:

— „Domne, Dumnedeul părinților 
noștri! Aruncă privirea ta asupra inimilor 
nostre și nu slăbi curagiulfiilor tei. Unește-i 
pe toți într'o cugetare, și într'o simțire, și 
fă, ca inimile tuturor se aibă aceeași bătae 
pentru țera lor. Prințul Cuza este unsul 
teu Domne! unsul teu între noi. Jurăm că 
pe densul îl vom susțină!“

Toți membrii adunării ridicară mâ
nile și strigară ca un singur om : „Jurăm! 
jurăm P Și mandatarii națiunei române, 
pănă aci inimici, se îmbrățișară ca frați 
adevărați. Ședința secretă se închide și 
deputății trec în sala de desbateri, stri
gând mereu „trăiască domnul nostru Ale
xandru loan CuzaP

Camera se împărți imediat în patru 
secțiuni pentru a verifica mandatele. Ale
gerile s’au aflat în regulă, er deputății au 
fost verificați, — afară de câți-va, cari 
n’au întrunit majoritatea absolută. S’a con
stituit apoi biroul, alegendu-se doi vice- 
presidenți, patru secretari, doi suplenți și 
trei chestori. Vicepresidenți au fost aleși 
Barbu Catargiu și C. Cantacuzino.

Const. Cantacuzino propune ca ale
gerea de domn să se facă fără amânare, 
er în lista candidaților să fie trecut și 
domnul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza. 
Propunerea se primesce cu unanimitate.

Metropolitul țărei luă acum, cu crucea 
în mână, jurământul obicinuit de la toți 
deputății. Se chiemară apoi de nou, pe 
rând, toți deputății, în ordine alfabetică, 
și fie-care sărută crucea și evangelia, puse 
jurământ nou și primi buletinul, ca să 
scrie pe el numele candidatului său.

Secretarii numără buletinile și con
stată, că s’au dat peste tot 64. Le desfac 
și cetesc cu glas tare. Resultatul: toțe 64 
de voturi s’au dat pentru domnul Mol
dovei, Alexandru Ioan Cuza.

La 7 ore sera Metropolitul țărei pro
clamă pe Alexandru loan Cuza ales domn 
al țărei românesc!, în fața representanților 
puterilor străine. Resultatul alegerei s’a 
comunicat imediat poporului din curtea 
metropoliei, care se adunase în număr de 
preste trei-dec! de mii.

Musicele întonară imnul, clopotele 
bisericilor începură să sune cu tdtă pu
terea, er poporul făcea să se sgudue văz
duhul de repețitele: „trăiescădomnul nostru 
Cuzau.

Astfel s’a săvîrșit în diua de 24 Ia
nuarie v. 1859 cel mai mare și mai na
țional act în vieța Românilor, piua acesta 
va rămâne pentru tot-deuna cea mai mare 
în istoria poporului român, ca una în care 
înțelepții națiunei au sciut se pună la o 
parte tote interesele particulare și să țină 
în vedere nnmai interesele mari naționale 
ale țării lor.

In cjiua de 24 Ianuarie 1859 s’au pus 
basele României de astădi, ale statului 
român independent, stimat și lăudat de 
întrega Europă, de aceea diua e trecută 
în șirul sărbătorilor celor mari românesc!, 
și e serbată cu solemnitate mare în fie
care an. — („T. R.“)

SOIRILE BILEI.J
— 25 Ianuarie v

Inspecție școlară. Săptămâna acesta 
gimnasiul gr. or. român din Brașov a fost 
inspectat mai multe dile de-arândul de 
cătră d. Kuncz Elek, director de circum

scripție pentru șcdlele secundare. D-l 
Kuncz a asistat la prelegeri.

„Clubul Român* din Viena. Ro
mânii din România, Transilvania, Bănat și 
Bucovina, cari locuesc în districtele II, 
III și IV din Viena, peste 40 la număr, 
s’au constituit într’un comitet pentru aran
jarea de conveniri sociale de 2 ori pe 
lună și eventual și pentru înființarea unei 
societăți sociale și pentru ajutorarea stu
denților români de la școlile de arte fru- 
mose din Viena, cu numele „Clubul Ro
mân", în districtul III în Viena. De presi
dent al comitetului și convenirilor acestora I 
a fost ales d-l concepist la locotenența 
din Viena, Bogdan Gaina, din Solea 
Bucovinei.

De ale armatei române. M. S. Re
gele Carol a semnat următorul decret: 
„Tâte gradele inferiore, cari se fac culpa
bile de lovirea inferiorului, se vor muta 
din corpul său serviciul de unde fac 
parte, în alt corp de trupă seu serviciu, 
chiar de la cercetarea preliminară, decă 
se va constata vinovăția lor. Aceste grade 
nu vor mai ave dreptul de remutare în 
vechiul lor corp său serviciu, nici în ca
șul când ei vor fi achitați de cătră con
siliul de răsboiii. Mutările se esecută în 
conformitate cu art. 168 din regulamentul 
legei de recrutare**.

Redactor șerb condamnat. La cur
tea cu jurați din Seghedin s’a ținut eri 
în 6 Februarie procesul de pressă al dia- 
rului sârbesc „Branik** din Neoplanta. Re
dactorul I. Periei a fost condamnat pentru 
„agitație contra națiunei** la închisăre de 
o lună.

Lucruri slabe. Ni-se scrie din Sân- 
georgiul-de-Câmpie: „Onorată Redacțiune! 
Ne rugăm să binevoiți a publica în mult 
prețuitul D-vostră tjiar următdrele șiruri 
asupra unui lucru ce s’a petrecut cu oca- 
siunea exarendării realităților bisericesc! 
și scolastice gr. cat. din Sângeorgiul-de- 
Câmpie.

„Fiind hotărîtă <jiua de licitație pe 
2 Febr. st. n. 1903, poporul întreg s’a 
adunat în șcdla gr. cat. Der ce să vedi. 
Jidanii des de dimineță au fost la On. 
d-n loan Bucur, preot gr. cat., ca să bine- 
voiescă On. d-n Bucur a-i considera și pe 
ei drept competenți la licitațiune. Punct 
la 9 ore a sosit On. d-n Iosif Oostin pro
topop onorar, împreună cu On. d-n Bucur, 
înainte de a se începe licitațiunea părin
tele Bucur era fdrte indispus, nu și avea 
liniștea, umbla pe la ferestrii privind in 

1 tote părțile că nu-i mai sosia dspeții ji- 
j dani. Când era licitațiunea mai inverșu- 
nată se presentă jidanul Lob în șcdlă, sa

lutând și conversând unguresce. „Szabad 
kârnâm szepen tisztelendd ur, azajănlatott 
befogadni**? (Veți primi, mă rog, ofertul 
meu). On. d-n i-a răspuns „Kdrem szepen 
Lob ur az ajănlatott, de most az iskola 
helyet ărvereziik**. On. d-n i-a primit ofer
tul și l’a pus sub protocolul de licitațiune. 
Atunci Știm, d-n Dionisiu Simon s’a rugat 
de cuvânt. „Onorați d-ni și cinstiți <5meni 
dise d-sa. După-ce realitățile s. biserici și 
ale șcdlei sunt donate de noi, de proprie
tari, a-șl afla cu scop, ca realitățile să nu 
trecă în mâni străine, ci să rămână în 
mânile poporenilor**. Unanim am strigat 
cu toții „să primesce1*. Jidanului i-am 
deschis ușa, er ofertul a rămas pe masă. 
Apucându-l Știm, d-n Mihail Simon, spre 
mai marea nostră mirare, ofertul era com
pus de mâna On. d-n Bucur în limba ro
mână. Ne pare fdrte rău și regretăm din 
adâncul inimii, că părintele Bucur nu se 
genâză a-se însoți cu astfel de omeni 1 
Lăsăm se judece on. public. Unde vom 
ajunge cu astfel de conducători?**

Din Hdlchiu ni-se scrie: Dumineca 
trecută a decurs în comuna Helchiâ, sub 
conducerea harnicului paroch Teofil Roșea, 
alegerea noului comitet parochial și a epi- 
tropiei bisericesci. Epitropi au fost aleși 
vechii epitropi și vrednicii fruntași Nico- 
lae Praveț și Ilie Fraveț, er în noul co
mitet au întrat pe lângă o parte a vechi
lor membrii și mai mulți membrii noi. 
Deși alegerea nu s’a făcut cu unanimitate, 
totuși majoritatea parochienilor au dat 
votul lor acelora, cari prin faptele lor din 
trecut și prin chivernisirea cinstită a averii 
bisericesci, au sciut să mărescă vada și 
averea bisericii într’un mod atât de îm
bucurător. După alegere a urmat în loca
lul școlii un mic banchet, la care au luat 
parte toți parochienii în frunte cu părin
tele Roșea și mai mulți ospeț! din Brașov.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la: „Bocșana* 
institut de credit și economii în Bocșa 
10 cor., âr prin d-l Lazar Iriteanu din 
Sibiiu, ca răscumpărări de felicitări de 
anul nou de la mai mulți 23 corone. Pri- 
mâscă marinimoșii donatori cele mai căl- 
durose mulțămite — Direcț. școlelor medii 
gr. or. române.

Calomniarea ofițerilor. Un diarist 
maghiar cu numele Szekely de la diarul 
nUjsăg“ din Clușiu s’a apucat să scrie 
neadevăruri despre armată. Intre altele 
scriea Szekely, că ofițerii de la reg. 51 și 
82 maltrateză pe soldați și că pe vremea 
manevrelor ar fi murit 7 soldați din causa 
maltratărilor. Comandantul de corp a or
donat cercetare și s’a dovedit, că nimeni 
n’a murit. La ordinul ministrului de răs-

Turcilor și ale Tătarilor, fură duși în cap
tivitate. Dintre aceștia unii se întorseră 
după cât-va timp în țâră, cum au fost Ion 
Tenciniii, Petru Prochuiciă și alțl câți-va. 
Despre Odrovanz, fiul palatinului Rusiei, 
s’au îndoit mulți, încă pănă era în vieță. 
Acesta se întorse acasă numai după 18 ani 
și dându se de fiu al lui Odrovanz, mama 
sa în bucuria, ce o simția, îl primi, după 
cum se crede, fără să mai mediteze asupra 
identității persdnei sale, și astfel fu admis 
în stăpânirea moșiilor părintesc!. El însă 
ducea o vieță leneșă, degenerată, numai în 
escese și beții continue și nu samăna nici 
la față, nici la forma corpului cu Odrovanz 
cel adevărat și dispărut, pe care încă mnlțlîl 
țineau bine în minte. Apoi ai noștri adu- 
cendu-și aminte de pericolul din diua pre
cedentă, se puse în ordine de răsboid și 
plecară din pădurea Bucovinei, continuân- 
du-șl drumul spre Polonia. Și întru adevăr 
Românii nu încetară, ca să nu hărțuiescă 
pe ai noștri prin lupte parțiale, din locu
rile, ce li-se păreau favorabile, atacând nu 
numai pe cei ce mergeau, ca să-și pască 
și adape vitele, dâr și pe cei, cari se odih
neau în castre. Astfel în o nopte ore care, 
observând ei, că vântul suflă mai cu putere 
deteră foc erburilor uscate și tufișurilor ce 
nu erau departe de castrele regelui. Erba 
și tufișurile luând foc flăcările mânate de vânt 

se apropiau tot mai tare de castre, si ar 
ar fi causat mari pagube trupelor nostre, 
decă ai noștrij nu ar fi apucat cosele și ar 
fi tăiat și dat la o parte ârba, ce era pe 
lângă castre, și în modul acesta ar fi pus 
o stavilă focului, ce se întindea tot mai 
tare. In luptele aceste înse Românii sufe- 
riră perderl mult mai însemnate de cum 
ne causară ei noue. Insă ei nimiciră cu to
tul o trupă da 600 călărași Masovienl. 
Omenii aceștia fusese trimi-I de ducele. 
Oonrad al Masoviei, în basa tractatului,, 
ce-1 avea cu Polonia, și ei sosise numai, 
acum în ajutorul nostru. Insă Stefan, în
dată ce afla de venirea lor, trimise 3000 
din cei mai mai aleși călărași ai săi, ca 
să-i distrugă încă înainte de a se uni 
cu armata regelui. Românii făcură un atac 
asupra lor la satul Sepniți. Masovienii, 
deși nu erau în număr egal cu inimicul, 
nu refusară lupta, și se luptară din amân
două părțile cu multă înverșunare, însă 
Românii fiind în număr mai mare, încun- 
jurară pe Masovienl din tote părțile și-i 
uciseră pănă la cel din urmă. După acâstă 
luptă fericită Ștefan deveni și mai feroce, 
și ocupa cu tote trupele sale țărmurele 
Prutului de la harnoveți, ca să împedece 
trecerea Orbirii nostre. Ajungând ai noștri 
aci, se începu lupta, și amândouă părțile se 
luptară cu tote puterile lor. In fine prin 

virtutea Polonilor inimicii fură respinși cu 
pierderi însemnate și ei se retraseră în pă
durile lor nestrăbătute și nu mai încercară 
nici un atac. Er regele, fiind-că nu era 
deplin sănătos și nu putea su orta greută
țile și scuturările drumului, rămase trei 
dile cu trupele sale la ZarnovețI, în care 
timp ai noștri prădară în lung și în lat 
tote ținuturile dimprejur.

„Intru aceea înse se răspândise faima 
în castrele Polonilor, că vine o mulțime 
enormă de dste românescă, că regele vo- 
iesce se părăsescă pe sub ascuns oștirea 
polonă și să fugă. Acestă faimă fu cre
dulă ușor, și ea umplu pe toți de o frică 
nespusă. Cei^dintâiu, cari se turburară, fură 
ostașii din Polonia-mare. Ei începură se-și 
adune repede și pe apucate lucrurile, le 
legau pe spatele cailor, și părăsind carele 
și alte bagaje de resboiu, se pregătiau de 
o fugă rușindsă. Der acum mai veni 
și noptea, ca se înfățișeze lucrurile și mai 
înfiorătdre pentru trupele turburate. In 
astfel de situațiune, regele deși era bol
nav și slab, se vedu silit se se înfățișeze 
în personă înaintea trupelor sale, apoi tri
mise pe fratele seu Sigismund pe la frun
tașii trupelor, ca să-i asigureze, că faima 
răspândită era falsă, și se liniștescă ast
fel spiritele omenilor, dintre cari unii nu 
mai sciau ce să facă, er alții erau aprdpe 

să fugă. Sigismund desvoltă îii ânes-ță pri
vință o activitate neobosită. Densul alergă 
călare, în totă noptea aceea, încoce și în
colo prin castre, cu făclii aprinse, adre
sând cuvinte blânde cătră toți, pe cari îi 
întâlnia, intrând chiar prin corturile frun
tașilor. In modul acesta turburarea fu li
niștită și fuga împiedecată. Er în diua 
următdre, pe când regele voia se se pună 
în mișcare cu trupele sale și se continue 
drumul spre Polonia, îi mai sosiră în aju
tor câte-va mii din cavaleria Litvanilor, 
trimiși de Marele duce Alesandru. Sosirea 
acestora dete o nouă speranță regelui și 
armatei sale și-i umplură de bucurie.... In 
urmă după-ce regele ajunse cu oștea sa 
la Sniatin și trecu dincolo de Nistru, li
cenția trupele de resboiu, er dânsul fii 
dus cu trăsura încet la Leopole, și rămase 
cât-va timp Jaci se se odiclmescă, pănă se 
făcu sănătos. Apoi de aci se întdrse la 
Cracovia, și ca și când ar fi isprăvit lu
crurile fdrte bine, se apucă cu totă pasiu
nea de banchete, de beție, de amoruri și 
jocuri cu femeile.... și nu se ocupă cu 
nici un lucru folositorii! pentru supușii 
săi, uitându-și de rușinea și înfrângerea, 
ce o suferise în Moldova și neaducându-ș! 
aminte, că dânsul a iritat pe Ștefan, băr
batul cel curagios și sever.

„Acest răsboiu dete apoi nascere la 
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boiu, Szekely a fost dat în judecată și 
fiind-că în fața curții .cu jurați n’a fost 
în stare se dovedescă nimica din cele ce 
le-a scris, a fost osîndit la 8 luni închisore 
și 1200 corone amendă.

Logodnă. D-șora Silvia Gojocariu ș 
d-1 loan Haizea, — fidanțați.

Pentru seraci Primim de la magis
trat următorul comunicat: Nr. 1437/903 
Reuniunea femeilor israelite din Brașov a 
predat primarului suma de 100 cordne. 
din venitul seratei aranjate la 10 Ianuarie 
a. c. cu scop de a se împărți între seracii 
orașului fără deosebire de confesiune și 
naționalitate. Distribuirea acestui ajutor 
s’a făcut deja. — Brașov 31 Ianuarie 1903. 
— Magistratul orășenesc.

Furt de țole. Un sergent major din 
Brașov a vândut mai multe țole și efecte 
militare erariale, pe cari nisce birjari ne- 
cunoscând proveniența lor, le-au cumpă
rat. Am adus deja scirea acdsta, pe care 
o complectăm acuma cu observarea pe 
care suntem rugați a o publica, cum că 
între cumpărătorii acelor țole nu se află 
nici un birjar de naționalitate română. 
Cercetările continuă Ia poliție:

Rectificare. In numărul 13 al fdiei 
nostre de la 18 (31) Ianuarie sub titlul 
„Bătaie sângerosă*, s’a publicat numele 
N. Purcărea. — D-1 N. Purcărea, măestru 
pantofar, ne rogă să publicăm, că nu este 
d-sa acela, care este amintit în acea scire.

Viscole teribile bântuesc la New- 
York. Pagubele sunt enorme. Circulația 
pe căile ferate a fost întreruptă. Se sem- 
naleză mai multe naufragii.

0 nouă revoltă a Boxerilor. Diarul 
„Standard" află din Peking, că este apro
piată o nouă și teribilă revoltă a boxe
rilor.

Concerte. Duminecă în 8 Februarie 
inusica comunală va da un concert în sala 
de la hotelul Europa sub conducerea 
capelmaistru!ui Max Krause. In variatul 
program vedem și piesa românescă Scena 
pastorală, de Elinescu (orchestrată de M. 
Krause.)

— Societatea filarmonică ține Luni, 
în 9 Februarie sera la firele 8 repetiție în 
vederea seratei Mozart.

Cu acfista ocasiune atragem atențiunea 
publicului amator de rousică și asupra 
marelui concert umoristic, ce-1 va da musica 
comunală Dumineca viitore, 15 Februarie, 
cu concursul mai multor diletant! în sala 
cea mare a Redutei.

Inteligența din Daia română aran- 
jfiză la 2/15 Februarie 1903 un concert 

împreunat cu declamațiunl și joc, în lo
calul școlei din loc. Venitul curat este 
destinat bibliotecei școlare. Prețul de in
trare: de persona 1 cor., de familie 2 cor. 
Contribuirile peste taxa de intrare să pri
mesc cu mulțămită și se vor publica.

Lecții din limba francesă dă o 
pTofesoră diplomată de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul forte eftin de 1 
corfina pe o oră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Masa studenților academici din Clnșiu.

Cu multe greutăți învață bieții Ro
mâni pe la școli.

Părinții îșT dau silința și fac ce fac, 
de îi întrețin cum pot pe copii la școlele 
primare și gimnasiu.

Doi-spre-dece anî de învățătură 1 O 
sumedenie de bani cheltuit! pe cărți, haine 
și încălțăminte, pe hrană și taxele școlare ! 
In adevăr îți vine și milă de atâtea sfor
țări ale bieților părinți.

Și încă e bine, decă părinții au nu
mai un singur copil. Majoritatea însă au 
mai mulți. Și numai cel ce a ,vădut de 
aprope necazurile pote se judece și să 
aprecieze jertfele ce le aduc acești omeni.

La gimnasiile nostre din Brașov-, 
Blașiu, Brad s’a înființat în timpul din 
urmă așa numita „Masa studenților", unde 
li-se dă la cei mai lipsiți prândul gratis. 
Și omenii mai cu dare de mână au con
tribuit și contribuesc din prisosul lor cu 
dragă inimă pentru aceste instituțiuni. O 
asemenea „masă a studenților" s’a înte
meiat și în Sibiiu sub binevoitorea ocrotire 
a institutului nostru de credit și economii 
„Albina*.

Numai la sfîrșit a venit cine-va, care 
s’a gândit și la studenții universitari din 
Clușifi. Actualul director de la „Economul" 
a fost acela, care a pus temeiul „Mesei 
academice" cu o donațiune de 1000 cor. 
După „Economul" au venit și alte institute 
de credit și economii cu ofertele lor ma- 
rinimose, ca: „Mielul* din Poiana cu 50 
cor., „Patria11 din Blași'fl cu 400 cor., „For
tuna11 din Rodna-veche cu 20., „Bihoreana* 
cu 20., „Someșana* din Deșiu cu 180 cor., 
„Schinteia* din Tăure cu 10 cor. Apoi au 
contribuit și unii particulari ca: Ilustra 
familie Mocsonyi cu 200 cor., Dr. Zosim 
Ghirtop, advocat în Câmpeni cu 200 cor., 
Emanuil Ungureanu din Timișora cu 100 
cor. și Alexe Pocol din Baia-mare cu 100 
corone.

S’au adunat cu totul 2280 cor., din 
cari s’au plătit pănă acum aprope 800 cor. 
pentru întreținerea cu prând a 15 student! 
universitari, începând din luna Octomvrie.

Studenții universitari însă, cine nu 
scie, că au mai multe trebuințe, decât cei 
de pe la gimnasii. Ei trebue să umble 
îmbrăcați, ca și tovarășii lor de alte na
ționalități, și nu pot umbla cu suman și 
cămașă de pânză. Ei trebue să plătescă 
taxe mari de examene și au diferite alte 
cheltuieli. Cât de bine le-ar prinde așa-der, 
decă cel puțin de grijile traiului ar fi dis
pensați prin generosele contribuia ale ce
lor cu dare de mână 1

Ar trebui să sprijinim cu toții masa 
academică întemeiată prin inițiativa „Eco
nomului" și să creăm un fond permanent, 
din procentele căruia să se acopere chel- 
tuelile necesare.

Institutele nostre de credit și economii 
la adunările generale ar trebui să se gân- 
descă la acesta și să voteze fie-care din 
prisosul lor o sumă ore-care pentru masa 
academică.

Procentele morale ale acestei bine
faceri se vor vărsa asupra neamului în
treg, căci tinerii cari vor beneficia de 
„Masa academică", după-ce vor fi întrat 
în vieța publică, își vor aduce aminte de 
sprijinul, ce l’au căpătat, când au fost lip
siți, și la rândul lor își vor face și ei da
toria față cu generațiile ce vor urma.

Păpușile reuniunii agricole.
(ALci de recunoștință.)

Oând cu esposiția nostră industrială, 
am fost arătat intenția ce avem de a în
tregi colecția de păpuși cu esemplare din 
ținuturi românescl, încă nerepresentate.

Stăruințele nostre au avut de urmare, 
că domnele Ioana Rebega și Raveca Manta 
au luat asupra lor greua sarcină de a cos
tuma păpușa ce le-am fost îmbiat, întocmai 
după portul din Gurs-rîului ,comit. Sibiiu). 
Generose, forte îndemânatice și inspirate de 
nobilul zel cum suut, aceste domne, de 
prevădut era, au isbutit să costumeze pă
pușa cum nu s’ar fi putut mai nimerit. 
Portul acestei mândre păpuși, lucrat întoc-' 
mai după al țărancelor din Gurarîului, e 
vrednic de admirat.

Nu mai puțin isbutită și drăguță e 
păpușa, pe cere o au costumat vrednica și 
zelosa . preotesă din comuna Marpod, d-na 
Maria Bologa, dimpreună cu domna preo
tesă M. Bologa sen. și cu ajutorul unor 
harnice țărance aparținătore „Reuniunii 
femeilor române din Marpod".

Aceeași se pote dice despre o a treia 
păpușă frumosă și forte interesantă, gătită 
prin câte-va femei ș' fetițe tot atât de har
nice, în frunte cu vrednicele domne Z-no- 
via Dan, soție de primar, și Eufrosina Buca, 
soția învățătorului, tote din Rueăr (comi
tatul Făgăraș).

Pentru aceste costumări anevoiose și 
costisitore, subscrisul birou în numele reu
niunii nostre agricole esprimă amintitelor 
domne cea mai căldurosă mulțumită,

La esposiție avurăm 12 păpuși. Prin 
adaugerea a trei, colecția nostră numără 
astădl 15 păpuși, una mai chipeșă și isbu
tită ca cealaltă și representând fie-care un 
port deosebit din tot atâtea ținuturi. -

Pregătirea cunoscutelor albumurl că- 
șuneză reuniunii nostre grele jertfe bănescl, 
ceeea-ce nu ne pote opri de a cumpăra și 
în viitor păpuși mari, pe cari bucuros le 
îmbiem cui ar bine-voi. să ia asupră-șl sar
cina costumării pe spesele sale.

Din comitatul Sibiiului avem păpuși 
costumate de ajuns. Cu atât mai binevenită 
va fi costumarea în portul din comitatele 
și numerosele ținuturi încă nerepresentate.

Cu acestă ocasie iertat fie-ne să des
tăinuim tristul fapt, că apelul nostru în 
causa albumurilor n’a găsit răsunetul cu 
drept cuvânt așteptat. Renoim dfir rugarea, 
ca în scopul copiării să ni-se trimită de 
pretutindenea (afară de comitatul Sibiiu) 
cusături și țesături frumose și originale, 
precum: cămeși, ii, învălitore, covore, șter
gare, merindețe, fețe de masă, culmi etc.

Sibiiu, 26 Ianuarie n. 1903.
Biroul „Reuniunii române de agricul

tură din comitatul Sibiiu."
D. Comșa, V. Tordăsianu,

președ. secretar.

Literatură.
„Ionel11 de V. Gr. Borgovanu, o carte 

pedagogică din cele mai valorise și asu
pra căreia am atras în diferite rânduri 
atențiunea corpului didactic și a părinților. 
Se pote procura și de la librăria „Auroră* 
— Todoranu Gherla (Szamos Ujvâr) cu 
prețul bagatel de 2 corfine.

—„Școla și Familia*. A apărut numă
rul 1 al revistei pedagogice „Școla și Ia- 

Editor și redactor d-1 loan Bariu, 
învățător în Brașov, cunoscut din diferi
tele sale scrieri didactice. Revista se re- 
dacteză cu concursul mai multor profe
sori, învățători și bărbați de șcălă.

A apărut „Alb și Negru*, (prosă) 
de loan Gorun. Prețul 3 cor. esemplarul. 
Depositul general la Tipografia „Voinței 
Naționale". — Tot aci se mai află câte-va 
esemplaredin volumul „Căte-va Versuri*, 
de același autor; Prețul 2 cor. Oărțile se 
espedeză contra prețului în mandat poștal

„Clipe de repaus‘ de Sorcovă. Un 
vo'um elegant, care pote ocupa loo pe 
masa orl-cărui salon. Prețul 2 corfine. (Pen
tru România 2 Lei 50 bani) porto extra. 
Credem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acăstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbag ii frumos 
românesc și niște povestiri scrise cu atâ1 a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, pănă nu ai cetit’o t>t.ă. 
Se pfite procura la Tipo iraSa A. Mmeșian i 
pe lăngl trimiterea prețului indioat piu 
20 bani porto.

pagube mari și suferințe grele pentru Po
loni și pentru Ruși. Anume Ștefan dorind, 
ca să-și răsbune pentru injuria, ce i-o 
făcuse regele Poloniei și pentru resbelul 
ce-1 începuse pe nedrept, se ridica în 
pfimă-vara anului următoriu cu trupele 
sale ușfire de Români, Turci și Tătari și 
năvăli în Podolia și în provincia Rusiei, 
■apoi trecând pe lângă cetatea și orașul 
■cel întărit al Leopold, înainta prădând în 
lung și în lat pănă la orașul Canciuga și 
Ja rîul Visloc, răspândind în totă Polonia 
o terfire enormă, fiind-că nimeni nu era 
pregătit, ba nici nu' aveau curagiul, ca se 
:stee înaintea acestui inimic, ci toți căutau 
numai se fugă, unii ascundendu-se prin 
fortărețe, alții prin păduri și munți ne- 
.străbătuți.

Insă Românii luând urmele ce
lor fugiți, prinseră o mulțime mare de 
fimeni de arnbe sexele, de tote condițiu- 
nile și etățile, îi tîrîră în sclavia demnă 
.de compătimit și-i imprăsciară în tote păr
țile, astfel că Thracia, Scythia și Asia 
erau pline de sclavi rusesci. Se dice că 
atunci au fost luați ca robi de resboiu și 
mânați înainte ca vitele peste 100.000 
fimeni, cu o mulțime nenumărată de turme, 
de ciredi și tot felul da prădi. Orașele 
Premisl, Radimn, Iaroslav, Prevorsc și mai 
.multe târguri mai puțin însemnate și sate 

numărate, au fost jefuite și arse.1) Un sin
gur lucru de folos au făcut Polonii, anu
me de frica pericolului, ce era aprope, ei 
au întărit Cracovia în partea de medă- 
nopte cu turnuri, cu ante-forturi, cu ziduri 
de apărare, cu un val și șanț, și au abă
tut înlăuntru rîul Rudava, făcând astfel 
orașul și mai întărit și mai frumos".

La a. 1504 se stinse Marele Domn și 
erou al Moldovei, Ion Ștefan Voivodul, 
plâns de tfită țâra, și fu înmormântat la 
mănăstirea Putna din Bucovina, zidită de 
dânsul și consacrată în a. 1470.

Am vădut mai sus cuvintele de ad- 
mirațiune, ce i-le adreseză istoricul polon 
Dlugoss încă pe când genialul aperătoriu 
al Moldovei, se afla în vieță.

Incheiând de astă-dată aceste -estrase 
din istoricii poloni despre faptele și răs- 
boiele acestui Domn, mai presus de ori-ce 
laudă, noi vom reproduce aici amintirea 
elogiosă, ce i-o consacră cu o sută de ani 
mai târdiu, istoricul polon Cromer:

„Bărbat demn de memoria tuturor 
vecurilor pentru mărimea sufletului seu, 
pentru măestria sa politică, pentru cunos-

’) Despre acestă incursiune a lui Ștefan în 
părțile ruthene ale Poloniei, a se vede : Densușianu 
Documente privitore la istoria Românilor, Vol. H. 
2. pag. 899—402.

cința adencă a lucrurilor militare și pen
tru resboiele fericite, ce le-a purtat în con
tra Turcilor, Ungurilor, Polonilor și Tă
tarilor11.'1)

Done spovedanii.
Nuvelă de 1ST. "V. HPiperescu..

■ Badea Constantin croitorul, bătrân, cu 
barba albă ca omătul, cu vocea lui blăjină, 
supus și respectuos, se hrănea pe lângă 
munca! câmpului și cu meșteșugul de min
dirigiii, meșteșug care îl învățase de copil, 
fiind rob din neam la răposata Șătrărița și 
pe care o pomeneau toți pentru bunătatea 
ei și pentru neimitata faptă, că își desrobise 
toți țiganii prin testament pe când mai 
nici nu se vorbia de desrobire.

Iți era mai mare dragul să veil că
suța lui badea Constantin curată'tot-dfiuna, 
deși mână de femeie nu se amesteca, căci 
îi murise femeia de la facerea lui Costache, 
cel mai mic copil al lui, pe care ca pe 
mezinul, îl iubea mai mult și pe care îl 
crescuse el singur cu lapte de vacă dat 
printr’o țîță de fiie.

4 Vir magnitudine animi, astu, per ilia rei mi- 
litaris, et rebus contra Turcarum, Vngarorum et Po- 
lonorum reges, ac Tattaros feliciter gestis omni aevo 
memorabilis. (Croineri, Polonia. Ed. 1589. p. 452.)

Era destul se vorbescl două vorbe-cu 
badea Constantin și nu ți-se mai uria cu 
densul.

Om nepurtat prin lume, dfir cu bun 
simț, îți povestea cu multă dragoste totă 
vieța lui. Iți spunea de băieți cum a vrut 
să-i învețe pe toți câte un meșteșug, căci 
cjicea el, decă are omul un meșteșug, câș
tigă ceva și ierna, și nu șede numai în câr
ciumă, der că de-abia l’a învățat pe George 
bărbieria și a scote măsele, că alta nu pu
tuse, pe Ioniță mindirigia și că numai Cos- 
tache l’a ascultat mai bine, l’a dat la meș
teșugul ciobotăriei, a stat trei ani ucenic 
și a eșit calfă în Bacău și în loc se facă 
ca alții să rămână pe acolo, Costache s’a în
tors acasă cu un rend de scule și s’a așe- 
dat în casă cu tătucă-său.

Lui bietul badea Constantin nu-i era 
de-ocamdată inima la loc.

Ou meșteșugul lui putea Costache să 
trăiescă la orașe, dfir într’o ..di Cost ache 
îi spuse de-adreptul :țl

— Dă, tătucă, ași trăi eu și la oraș, 
te-am ascultat, am învățat meșteșugul ; dfir 
mă gândesc, cât te-ai chinuit cu mine, fiind
că ml-ai fost și tată ml-ai și ținut și loc de 
mamă, și eu să te las la bătrânețe singur, 
nu mă îndur. O să câștig eu și aici destul, 
ca se putem trăi amândoi.

De abia trecuse două luni de la așe-
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Petrecere poporală.
Mediaș, 25 Ian. n.

„S3 ne luminăm și să voim. Susține
rea vieții nostre să fie energia Mostră, și 
atunci și numai atunci putem fi siguri, că 
vom fi și noi o nație44, astfel să esprimâ 
marele bărbat de stat din România C. A. 
Rosseti. Și sub impresiunea acestei frase 
frumos răsunătore, vreu ca să dau publicu
lui, ce va ceti aceste rânduri, o schiță, un 
resumat despre decursul dilelor de pănă 
acum din carneval, care de altfel cu bun 
succes le-am petrecut în Mediaș.

A doua di de Crăciun, tinerimea ro
mână de aici și împrejurime condusă de 
învățători, a aranjat o reoresentațiune tea
trală cu declamârl și coruri, în sala cea 
mică de la hotelul „Strugur14. După repre- 
sentațiune a urmat dans, care s’a început 
cu „bătuta14 și „călușernl14, și a durat pănă 
la cjiuă.

Din cele mai depărtate locuri am 
vădut ospețl, inteligență și țărani. Era 
o aglomerație enorm de mare, a a încât 
mulțl n’au mai avut îucăpere în sală.

S’au numărat peste 300 persone. Al 
treilea loc și cel mai eftin a fost taxat cu 
o coronă, cu tote acestea incassarea brută 
a fost numai 185 corone.

Incuragiat de succesul moral, căci ma
terial n’a fost, învățătorul tîn^r de la școla 
gr. catolică lsidor Dopp, la insistența tiue- 
rim"i de aici, în s e ial la aceea a coriș
tilor d-sale, s’a decis pentru o a doua pe
trecere în spirit curat poporal. S’a și făcut 
a doua di de Bobotâză, sera.

La aceste petreceri nu se face poli
tică, noi însă avem firma credință, că pe 
acestă cale, unica r;e ne-a rămas, consciința 
națională ațipită, de-odată răsare ca din 
m rmânt, mult mai mândră și mai frtimosă. 
Programul să fie poporal, după gândirea și 
fe'nl țărănimii n< sire de a pricepe, și sunt 
sigur, că datorința față de neaiu cu timpul 
îșl va ave și rodele sale. Poporul se ani- 
meză. ’Șl respecteză superiorii, ce stau în 
imediata lui atingere. Ișl iubesce așelă- 
mintele sale culturale și nu se va deslipi 
nicl-odată de credința și mântuirea sa, de 
biserică și școlă.

înaintarea în cultură, bunele sfaturi, 
pacea și buna înțelegere trebue să strălu- 
cesca pe fruntea fie-cărui conducător, îna
intea poporului său.

Așa-der nu ambițiunea și închipuirea 
fanatică, ne apropie de neam, ci vorba 
omului cult și necult; visitarea țăranului 
în colibuța sa și convenirile dese cu el. Cei 
ce alt-fel gândesc, să nu se mire de igno
ranța poporului, căci principiul cel mai să
nătos dice, că cu cât ești mai aprope, cu 
atât te vrem mai mult.

După-cum am dis mai sus, a doua di 
de Boboteză la școla română gr. cat. se 
vedea mișcare neobicinuită. Fete mândre și 
frumose în pitorescul nostru port național 
pregăteau de tote. Ici ferbeau două die 
mari cu varză — hrana de sărbătore a Ro
mânului — dincolo să arangeau răcile, să 
pregătiau prăjiturile, se împodobia școla și

se aședau stegulețe în colori e cele mai 
frumose din Curcubeu: roșu-galben și al
bastru.

Programa producțiunilor a fost acesta: 
1) Cuvânt de deschidere. 2) „Decebal cătră 
popor14, de Gr. Coșbuc 3) „Despre lux“, 
dialog. 4) „Emigrarea Evreilor14, cor mixt. 
5) „Tatăl Unguruluide Th. Speranță. 6) 
„Movila lui Burcel14, de V. Alexandri. 7) 
„Sunt vânător44, cor mixt. 8) „Brancoveanul 
Constantin44, de V. Alexandri. 9) „Moțul la 
drum44, cor mixt. 10) „Capul albinei44, de 
Th. Speranță. 11) Pe la porta mândrii 
mele44, cor mixt. 12) „Despre superstițiunl14, 
trialog și 13) Cuvânt de închidere. In acest 
cuvânt domnul invățor lsidor Dopp, scote 
în relief însemnătatea școlei și împinteneză 
spre bunăstarea lui morală și materială.

Sfîrșesce spunâud, că acesta ședință 
festivă s’a făcut în onorea d-lui protopop 
de diua onomasticei sale, oare atât de mult 
a stăruit pentru întruparea ideii înființării 
corului. Să nu ne luațl în nume de rău 
suptinderea ce v’am făcut’o, dice vorbito
rul, ș’un puternic „Trăiescă44 din partea 
celor de față a fost sfîrșitul discursului său.

Blând der plin de emoțiune se ridică 
domnul protopop loan Moldovanu. In felul 
d-sale frumos de a vorbi, în alese cuvinte 
rostesce o vorbire forte bine simțită, căci de 
la inim’ a eșit --i erășl în iuime s’a ’ntors. 
Mulțumesce domnului învățător, laudă ti
nerimea și pe părinți și sfîrșesce spunând, 
că se simte forte fericit, că astăcjl s’a pu
tut ajunge la un resultat atât de frumos. 
Nesfârșitele urale de „să trăiescă44 nici nu 
sfîrșiseră bine, când âtă ușa se deschide. 
Șepte feciori sdravenl, mândri și frumoși 
costumați în românesce, cu haine de eălu- 
șerl, opinci, zurgălăi și cu penă de curcan 
în parcea dreptă a căciulei, încinși pe la 
mijloc cu mândrul nostru tricolor, păsesc 
măiestos și puternic, în sunetul marșului: 
„Deșteptă-te Române44.

Ș’au jucat forte bine și cu totă pre- 
cisiunea: „Bătuta* și „Romana*, din 12 
figuri, care a trebuit să se repeteze.

La 12 ore a urmat masa comună. Ci
ne ar putea descrie decursul ei? — Bătrânii 
încărunțiți de povara vieții, cu piepturi ti- 
nerescl, toastâză cu bărbăția omului june 
pentru sănătatea coriștilor și a magistrului 
lor. Abia Ia 3 ore s’a ridicat masa, er în 
dorii dilei ne-am despărțit cu toții, obosiți 
de voia butiă, dâr cu mulțumirea ’n suflet 
și cu dorința ca cât de multe-orl să ne dea 
Dumnedeu astfel de conveniri.

Intratele la oassă au fost 71 cor. 21 
bani, er oferte benevole au făcut Prea On. 
domn loan Moldovanu, protop. 10 cor., 
Stimatul domn Atanasiu Popoviciu, mare 
comerciant și virilist român 10 corone 
Stimat. Domn Rie Dopp, inginer de coma
sare 10 cor. și Stimat, domn Mihailă Popo
viciu, 5 cor., pentru care fapte marinimose 
li-se aduce mnlțămită publică.

Venitul curat se va întrebuința spre aug
mentarea ’corului nostru bisericesc greco- 
catolic.

Pănă a nu sfîrși raportul meu îmi 
țin de datorință a spune următorele: De

mult se simția lipsa unui cor la biserica 
ndstră, astădl s’a făcut și acâsta. Numărul 
coriștilor, fete și feciori atinge frumosa 
sumă de 30 persone.

Acestea dise, iubite cetitorule adu-țl 
aminte tot-dâuna că „susținerea vieții nos- 
tre să fie energia nostră, și atunci și numai 
atunci putem fi siguri, că vom fi și noi o 
nație! Să ne luminăm — Români — și să 
voim14 I

Corespondentul.

tlouă cassă de economii românescă.

Prospect
pentru înființarea unei case de economii 
pe acții în Voila (comit. Făgărașului.)

1) Scopul societății este de a des- 
volta spiritul de economii în tiîte clasele 
societății, prin primire de depuneri spre 
fructificare și prin deschiderea de credite 
solide, a înlesni orî-ce lucrare onestă, pe 
terenul agriculturei, industriei, comerciului 
și altor afaceri de economie.

2) Societatea se înființeză pe timp 
nedeterminat cu un capital social de 
30,000 cordne, împărțit în 300 de acții de 
câte 100 cordne; la cas însă că s’ar sub
scrie mai mult decât 300 de acții, adu
nării generale constituante îi stă în drept 
de a urca capitalul social pănă la suma 
maximală de 60,000 cordne, împărțit în 
600 acții de câte 100 cordne valore no
minală.

3) Firma societății e românesce: 
„ Volleana", cassă de economie, [societate 
pe acții în Voila; unguresce: „Voileana", 
t.akarekpenztăr reszvenytârsasăg Vojlân;

(nemțesce: „Voileana44, Sparkassa Aktien- 
Gesellschaft in Voila.

4) Timpul pentru subscrierea acțiilor 
să fixeză pănă inclusive 30 Iunie 1903 st. 
n. Subscrierile se fac cu mâna proprie, 
seu prin plenipotențiat.. Minorenii, curanzii 
și corporațiunile iuridice, subscriu prin re- 
presentanții lor legali.

5) La subscrierea acțiilor sunt a se 
depune de fie-care acție 10% din valorea 
nominală și 2 cordne spese de fundare, 
er 20% din valorea nominală sunt a se 
plăti îndată după adunarea generală con
stituantă, care se va anunța; restul capi
talului de acție este a se plăti în urină- 
torele 4 rate: In 1 Ianuarie 1904 st. n. 
20% din fie-care acție; în 1 Iulie 1904 
st. n. 2Oo/o din fie-care acție; în 1 Ia
nuarie 1905 st. n. 20% de fie-care acție 
și în 1 Iulie 1905 restul de 10% de fie
care acție.

6) Tote plătirile împreună cu pros
pectul și cola de subscriere au a se tri
mite pănă la terminal fixat, pentru în

cheierea subscrierilor de acții, la adresa 
d-lui George Vasu, prorietar în Voila 
(Also-Szombatfalva) luâud asupră-ne res
ponsabilitate solidară pentru orî-ce plătire 
ce ar incurge la numitul domn.

Voila, la 22 Ianuarie 1903 st. n. 
Fundatorii:

George Vasu proprietar Voila, Va- 
silie V. Mușat paroch în Sâmbăta infe- 
rioră, loan Motan proprietar Voila, Dă- 
nilă Gabor proprietar Voila, Dr. Octa
vian Vasu advocat Făgăraș, George 
Dobrin înv. com. Voila, Teodor (Nemeș 
înv. Voila, Ioan Dobrin proprietar Voila, 
Nicolau Popa proprietar Voila, Daniil 
Gabor inginer Voila, loan 'lorkosiu pro
prietar Voila.

Invitare.
Haideți la Ședălore! La Ședătorea ce 

se va aranja Luni la 9 Februarie în sala 
cea mare a școlei din Șoimuș sunteți in
vitați cu totă ondrea, ca se binevoiți a 
participa.

Programul: 1, Cuvent de deschidere 
rostit de Ioan Baciu, preot. 2) „Visul co
pilei14, poesie, declamată de Elisabeta Par- 
calab. 3) „Cultura gardului viu44, discurs, 
ținut de Ioan M. Baciu. 4) „Țeranul și ochi- 
larii", poesie, declamată de Valeria Bacig. 
5) „Bucurie bucurie", poesie, cântată în cor.

Pausă de 10 minute. 6) Cultivarea 
perului, lectură de Lucretia Luca. 7) Cul
tura cepei, disertațiune de Basiliu Baciu. 
8) Despre răsadniță (melegariu), lectură de 
Maria Pop. 9) Cumpătare în tote, diserta
țiune de loan Baciu. 10) „Pasăre nevino
vată14, poesie cântată de M. Moldovanu.

Pausă de 10 minute. 11) Ștefan Vodă, 
poesie declamată de Toder Dobra. 12) 
Câte-va cunoscințe necesare fie-cărui eco
nom, lectură de Aurelia Ursa. 13) Despre 
cassa de ajutorare centrală din Budapesta 
înființată pe seina muncitorilor, discurs de 
N. Vlad. 14) .Bețivul", poesie declamată, 
de Măruță Baciu. 15) „Bălcescu murind44, 
poesie cântată în cor.

Pausă de 10 minute. 16) Folosul mă- 
iestriilor, dialog predat de Nistor Parca- 
lab și Mariuța Parcalab. 17) Cum se fac 
descântecele, lectură de 1. Pop. 18) Din 
ideile lui Georgiu Barițiu, despre indus- 
tra de casă, disertațiune de Pompeiu Ba
ciu. 19' „Călugărul și Țiganul44, poesie 
declamată de Melian. 20) „Despre super- 
stițiunî14, dialog predat de Ioan Luca 
Toder Baciu și Alesandru Pop. 21) „Jido
vul și hoții*, poesie declamată de Tdder 
Luca, jun. 22) Cuvent de încheiere rostit 
de loan Baciu.

In tot decursul acestor producțiuni 
onorații participau^ sunt rugați de a se 
ocupa cu ceva lucru de mână, așa d. e. 
muerile cu torsul, cusutul împletitul etc. 
bărbații cu făcutul mănușilor, a mânecări- 
lor, a perielor pentru curățitul vitelor și. 
a încălțămintelor.

darea lui Costache în LimbăescI. și mersese 
vestea pe totă valea Horoetei, că ciobotar 
ca feciorul croitorului nu mai este.

Toți cei mai cu dare de mână îșl fă
ceau numai la el ciobote, le lucra frumos, 
trainic și mult mai ieftin decât la târg, și 
din două vorbe isprăviai cu el tocmâla.

Se sciea că decă dice Costache că nu-i 
dă mâna, nu mai pote lăsa un gologan.

Avea el un prietin tăbacar, îi aducea 
piei de la țâră, cumpărate mai ieftin, și plă
tea și tăbăcitul mai ieftin, și : câștigă pielării 
în oraș, flicea Costache, el lasă mai ieftin 
la muștereii lui.

Harnic, cinstit și fără darul beției, 
Costache strînsese și o lecă de părăluțe, fă
cuse gard nou, învălise cu scânduri casa 
bătrânescă și ca om care trăise pe la târg, 
umbla numai cu straie nemțescl îmbrăcat.

Cercase el să îmbrace nemțesce și pe 
Badea Constantin, der nu voise bătrânul 
cu nici un chip să-și lapede portul cu care 
se deprinsese și în care îl cunoscea tot 
satul.

Toți copiii croitorului sămăna cap tă
iat. Pe Cos1 ache îl deosebiai prin straie, 
âr pe cei doi mari nu-i puteai cunosce; 
der decă ar fi vădut cine va odată pe ba
dea Constantin, îi cunoscea copiii negreșit, 
și mai ales că erau și cei mai scurțl omeni 
din trei patru sate de prin prejur.

Nu era om nevoiaș în LimbăescI, să 

nu-1 fi ajutat Costache la nevoie fără do
bândă.

Der să-l fi ferit Dumnedeu pe vr’unul 
să-l amăgescă odată, ori se nu se ție de 
vorbă, că apoi nu se mai sfințea cu dânsul.

Să-l fi vădut oă more, nu-i mai îm
prumuta o para.

Mai pe dile de muncă, mai pe pră
jini, pe câte o pasăre și pe ce putea lua 
de la ei, Costache deprinsese mai tote sa
tele de prin prejur să lapede portul opin- 
celor și să umble cu ciobote. Ii vedeai 
ierna la pădurea Sucevenilor seu la a Chi- 
țocului cu sutele de cară la lemne și pe 
cei de la VlădescI și LimbăescI îi cunos- 
ceai numai decât de pe ciobote.

Când se începea vre-odată vorba de 
Costache al Croitorului, par’că erau plătiți 
toți, îl lăudau că e cuminte și că are pa
rale, că a avut noroc de feciori Badea 
Constantin.

Pănă într’o vară când Costache sămă- 
nase patru fălci de grâu, două de orz și 
trei de păpușoii!, el nu sciuse ce e lipsa 
de parale; der atunci tocmai pe timpul se
cerei orzului se împrumutase cu opt gal
beni de la Cuconul Petrache, posesorul 
moșiei Tufoei, cu vadea (termin) la sfântul 
Dumitru, și cu dânșii îșl strînsese pânea 
de pe câmp.

Lâ sfântul loan vânduse la iarmaro
cul de la târgul Bârladului și grâul și or
zul cu preț și pusese zîmțișorii la ladă.

Li cumpărase palton nou, straie al
bastre, căciulă brumărieși îșl făcuse botine 
de glanț, la care chiar el se uita cu multă 
dragoste.

Frumose erau multe fete în LimbăescI. 
Csre n’ar fi vrut să-l iee pe Costache? Și 
toți tații se uitau la densul ca la un cireș 
copt.

Radu Ciobanii îșl făcea des cale pe 
la Costar-he, ba să-i pună un petec, ba să-i 
cosă un papuc al fetei, și sta, pân’ să i gă- 
tescă lucrul, cu Costache de vorbă și îl 
sorbea din ochi.

Mare e Dumnedeu, gâudea Radu, de 
ml-ar ajuta să 1' capăt pe Costache de gi
nere, a-șl putea dice că nu am trăit de geaba 
pe lume.

Pe când se hrănea Radu cu nădejdea 
asta, într’o seră aude de pe prispa unde 
durmea, un ham înădușit al horodincăi, 
cățâua lui voinică, care se mânca piept la 
piept cu lupul, și apoi tăcu, ca la om cu
noscut.

Tăcerea asta făcu pe Radu să-și as- 
cută auȚil, apoi o ușoră pârăitură de gard, 
și zări o umbră negră strecurându-se în 
fânărie.

Tiptil, tiptil cu. un băț în mână Radu 
se apropie de țarcul cu fân, vădii un cal 
alb legat de gard și nisce șopote ușore 
lângă stog.

înțelese el că acolo e și odorul lui de 
fată; dâr nu voi să-i mai strice inima, 

pândi numai să vadă cine e acel ce o eși 
de acolo, c’apoi cu fata lui o vorbi el și 
în urmă.

Nu avu mult de așteptat Radu, căci 
un nechezat ușor al calului făcu ca umbra 
să sară înapoi gardul, săruta odată fata, în- 
căli< â și se duse

Cu o mână răzimându se de băț și cu 
cealaltă apăsându-șl pieptul spre a înă
duși' un oftat ce fără voia lui pornise din 
fundul inimei,— Radu se posomori.

Recunoscuse el în călăreț pe feciorul 
lui Ion Dimie din OrgoeștI. îl scia el pe 
tată-său că nu fusese vr’un ora de trebă și 
dădea el cu gândul, că feciorul o să-i se
mene. Pricepu el că fata îl iubesce, dâr 
simția el bine că nu o aștâptă vre-un traiii 
bun. Gândea el bietul Radu, că banul de 
haram, haram se duce, și că decă nu e mun
cit de om cu cinste, e ban de blăstem, și 
când socotescl să-l ai, atunci îl prăpădesc!.

Câștiga nu e vo'bă, Iorgu lui Dimie 
părăluțe bunișore cu o lâcă de negustorie 
ce o făcea, dâr câți nu se-plângeau că i a în
șelat, ba la plata banilor, ba la măsurat ore.

De baniță o scieau cu toții, că e cu 
două ocă mai mare.

Sciea puțintică carte, era dragoman 
boeresc și i-se treceau tote, căci cine se 
putea pune cu boerii? Boerii au pretinl pe 
suprefect și pe judecători, ei ca omeni ne
voiași nu avrau pe nimeue.

(Va urma.).
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Pentru confecționarea de perii materia
lul trebuincios, precum: per, sîrmă (drot), 
lopățele etc. se va putd căpeta sera la 
cassă cu prețuri moderate, — de aseme
nea va sta la disposițiune și o mașină pen
tru sflederitul lopățelelor de perii.

Esecutarea lucrărilor acestora se va 
face sub conducerea și supravegherea d-lui 
loan Melian, învfițătoriu în Sebeșul-de-sus.

începutul la 6 ore sera. Prețul de 
întrare: numai 3 (trei) cruceri de personă.

Intre participant! se va trage la sorți 
o iconă forte frumdse în cadru aurit, în va- 
lore de 15 corone.

Onorații ospeți streini sunt rugați de 
a încunosciința pe subscrisul cu 24 ore 
mai ’nainte de sosire, despre numărul per
sanelor și a trăsurilor ca să se potă face 
disposiții de încuartirare.

Ioan Baciu, 
preot gr. cat.

Dare de s£mă.
Ou concursul mai multor Onor, domni 

Corpul învățătoresc de la șcdla capitală 
rom. gr. or. din Bran, cu ocasiunea sărbă
torilor de Crăciun a aranjat o festivitate 
școlară în diua de 21 Decemvrie 1902 îm
preunată cu distribuire de haine ca: zechi 
cidreci, cămeși, fotițe, brobdde și peptare, 
între elevii săraci ai acestei școle, afară 
de acestea fiecare elev a primit recvisite 
de scris etc.

Pentru acoperirea cheltuelilor au 
contribuit următorii domni.

Ilust. Sa Dr. loan cav. de Pușcariu 
10 cor. F. A. 15 cor. Petru Popoviciu 15 
cor. „Parsimonia* 6 cor. Anton Pușcariu 
inginer de mine 5 cor. Midi. Popoviciu 5 
cor- C. Pop 5 cor. Mich. Bardosy 3 cor. 
și preotul Eenescu 3 cor. Leoritin Puș
cariu paroch. Cornel Bardosy locotenent. 
N. Runceanu înv. dir. M. Tătoiu. Alex. 
Moșoiu not. cerc. I. Stoica medic. Alex. 
Ohițu. Iacob Popa not. cerc. 11. Reit pa
roch- Lukas Heinerich. I. Mănoiu comisar 
de drum în pens. V. Jonica, cancelist preț 
E. Botha pretore. I. Mănoiu preot Dr. Ho- 
sanu Ioan I. Burduloiu, Ios. Pușcariu adv. 
și M. K. toți cu câte 2 cortine. loan Be- 
rariu v. not. N. Picu, G. Pușcariu, Huszâr 
Vilmos eseeutor, M. Citirea înv. Lukas
S. Liv. Berariu G. Hermeneanu, Isaia 
Enescu paroch, N. Roșiu înv. N. Pîrvu, I. 
N. Mănoiu, 1. Oncioiu paroch, I. Colan, 
fancu Axente, G. Tișca paroch, I. I. Bo
boc, L. Pușcariu funcț. la „Albina* H. 
Pralea când, de adv. Mateiu C. Jiga, Dr. 
Dionisie Roman, G. Boambăn, I. Voina, Dr. 
Mureșianu, Ios, Maxim, N. N. Szekula, va
meș N. N. G. Zichil toți câte 1 cor. 1. 
Gârbacea 40 b. C. Lollu 20 b. G. Lollu, 
N. Angan 20 b. N. Coleș 20 b. A. Chitu, 
20 b. U. Râșan 40 b.I. Chirciu, 60 b. N. 
Runcea 40 b. G. Nenciu 70 b. M. Cojanu 
20 b. B. Cojanu 40 b. Dr. Ripca 40 și M. 
Popoiu 40 b. apoFau contribuit cu hăinuțe 
următorii :

Preotul G. Babeș 1 peptar și 3 cârpe, 
preotesa Runceanu cu 1 iișoră. N. Pivariu 
un flanel. I. 1. Boboc cu o cămașe. Maria 
Cosma o cârpă și un șal. Nicolae Popo
vic! 6 dz. creione și 50 caiete și loan Mân
dru o cămașe.

S’aîncasat peste tot cor. 134.60; s’a 
cheltuit 113.68 cor. resultă deci un venit 
curat de 20.92 cor. care sumă s’a adminis
trat prin d-1 inginer A. Pușcariu la insti
tutul de credit și economii „Parsimonia“ 
în Bran, menită spre scopul sus amintit 
în anul acesta.

Corpul învățătoresc îșl ține de cea 
mai plăcută datorință a aduce și pe calea 
acesta mulțămită tuturor prea știm, con
tribuitori și în special Prea Ori. Domni 
Anton Pușcariu, Petru Popovici și A. Mo
șoiu, cari n’au pregetat a alerva în drăpta 
și stânga pentru a colecta suma sus amin
tită. Dumnedeu se le răsplătescă tuturor 
P. St. Domni înmiit, ceea ce denșii pentru 
•elevii șcălei nostre au jertfit.

Bran, în 17 Ianuarie 1903.
N. Runceanu, 

înv, dirig.

Păducelul si edera.
— Legendă. —

Precum mi-a spus’o Gheorghe al 
Diacului din Spinuș, așa vl-o spun 
și eu:

Ședeam în vecini unul de cela
lalt. Feciorul era frumos și voinic, 
fata mai mândră, decât cea mai fru- 
mâsă flore. Ei se iubiau cu iubire 
curată și așteptau cu mult neastâm
păr vremea ca sâ se potă cununa.

Sârele de multe-ori sta în loc 
de se uita la ea, căci frumsețea ei 
îi oprea mersul, âr luna când o ve
dea cu alesul ei ținându-se de sub
suori, de mânibsă ce era pe ea, se 
ascundea după vre-un nor, se nu o 
vadă, căci era măniosă pe ea, de ce 
era atât de frumosă. Stelele încă 
erau cu părere de râu, căci și de
cât ele era mai frumosă.

Fiiul Ciumei din capătul lumei 
o vec|u odată și era p’aci se-și piârdă 
mintea pentru ea.

De cum o vecju nu mai avu nici 
cjiuă, nici nopte, într’una șușcăia și 
suspina.

— Ce e cu tine, fiul meu! îl în
treba mă-sa, că pieri vecjeiidu-t-e cu 
ochii.

— M’am îndrăgostit în mândra 
lumei, c}ise el, și fiind-că ea are dră
guț mai frumos de cum sunt eu, nu 
o voiii căpeta de soție.

— N’avea frică, fiul meu, până 
me vecji și me scii în viâță, ci te 
gată să mergem să pețim.

Să duseră.
Fata spăla haine în valea, care 

curgea prin mijlocul satului.
Ciuma stătu cu ea de vorbă 

și-i spuse se se grăbescă acasă, că 
ea a venit se o pețescă pentru fiul ei.

Mătușe, flise fata, eu mi-am 
ales pe cel mai voinic finer din 
lume, cu care în scurtă vreme me 
voiii cununa.

— Ți-am spus, mamă, că nu va 
fi a mea, 4ise feciorul Ciumei, care 
de supărare căcju la picibrele fetei 
și muri.

Colera, sora Ciumei, andini că 
soru-sa s’a dus cu fiul în pețite, s’a 
luat pe urma ei, și chiar atunci o 
ajunse când fiul ei muri.

Ciuma plângea și blastema, der 
de supărătă ce era după fiul ei, atât 
de tare slăbise, încât nici un rău nu-i 
putu face fetei.

Intr’aceste alesul fetei veni la 
ea, având se-i spună ceva.

Colera cum îl veflu, suflă și la 
el în ochi și la lată, și îndată mu
riră amândoi.

încă în acea cji îi îngropară 
pe amândoi într’o grbpă.

In cealaltă fii din mormântul 
lor a răsărit un păducel și o ederă. 
Edera se încolăcea pe lângă pădu
cel, ei' el cu crengile lui o strîngea 
cătră sine, se nu o potă desprinde 
nime.

De atunci simt în lume păducei 
și edere

Antoniu Popp.

Anunțuri de căsâtorie.

De la 23 Ian. până la 5 Febr. 1903.
1, Peter Guess, ev. lucrător din Vulcan, cu 

Iohana Gusbeth ev. din Brașov. 2, Ernst Wilhelm 
Scherg ev. comerciant de pielărie cu Hedvig Vic
toria Teutsch ev. din Brașov. 3, Gheorge Puiu, 
gr. or. polițist cu Ana Tampa gr. or. din Brașov. 
3, Bartok Iozsef r. cat calfă de croitor din Brașov 
cu Fazakas Anna r. cat. din Csik-Szent-Mârton. 

5) Iepur MArton r. cat. agricultor cu Uszoges Ag
nes, amendoi din Budila. 6) Heinrich Georgi ev. 
conductor dejtramway în Brașov cu Luisa Kreuss 
ev. din Măieruș. 7) Gheorghe Bersan-Pipu gr. or. 
agricultor cu Paraschiva Zaharie gr. or. din Stu
pid. 8) Marosi Mârton ev. fochist de locomotivă 
cu Szocs Anna gr. or. din Brașov. 9) Szibd Albert 
ev. ref. mașinist în Szâszfejeregyhâz cu Ana Hai- 
ser ev. din Kovdsd. 10 Radu Loga gr. or. negus
tor de pescl cu Paraschiva Penciu gr. or. din Bra
șov. 11) Petru Cozac gr. or. lucrător din Brașov 
cu Marie Carole gr. or. din Reșnov. 12) Balazs Dâvid 
unitarian lucrător din Brașov, cu Kertesz llona 
ev. ref. din Brașov. 13) lohan Baumann ev. con
ducător de mașină la tramvaie ou Iulian» Fride- 
rike Schuster rom. cat. din Brașov 14) Nicolae 
Nistor gr. or. din Brașov cu Maria Burlă gr. or. 
din Cristian. 15) Bârsan Ștefan gr. or. calfă de zi
dar cu Moldoveanu Maria gr. or. Brașov. 16) Na- 
vrea V«sile calfă de dulgher cu Eleftera Stiughe 
gr. or. din Brașov. 17) Puiu Gheorghe gr. r. calfă 
de zidar cu Sîrbu Maria gr. or. din Brașov. 18) 
Toma David gr. or. lrn-r. cu Halmâgyi Anna gr. or. 
Urmos. 19) Reinhardt Iohann Michael aug. maes
tru pălăriei' cu Baum Friederike aug. amendoi din 
Ploiescl. 20) Aleman Ioan gr. or. visitiu cu Fint 
Paraschiva gr. or. din Brașov. 11) Kiss Gydrgy r. 
cat. maestru zidar cu Deak Mozesne n. Lajos Er- 
zsebet r. cat din Brașov. 22) Bunica Gheorghe 
lucrător cu Rakosi Eva gr. or. amendoi din tJr- 
mos. 24) Cseke Sândor ref. calfă de lăcătnș cu 
Raddczi Anna Maria r. cat. din Brasov. 24) Graef 
Martin aug. calfă de lăcătuș cu Gfrerer Helene 
aug. dm 1 rașov.

0 adeverată comoră pentru otnenime 
este alifia lui Zoltan, despre care inulți 
se pronunță cu cea mai mare laudă, chiar 
și din cercurile mai înalte, așa: Contele 
Auersperg. baronesa Hipolitd, contesa Ka- 
roline Kapi-Daun, conte Gyorffy, baron 
Markotsch, conte Keglevieh, conte Kolo- 
man Nyări etc. scriind, că s’au vindecat 
de suferințele de șoldină și reumă, după 
vre-o câte-va fricțiuni cu alifia acâsta. 
O sticlă 2 cordne în farmacia lui Bela 
Zoltan în Budapesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Comuna orășeni scă B r a 9 s 6 
are de scop de a re?teura casa pă- 
duraruluH din Strada castelului nr. 69 
cu suma de 1647 corone 22 fileri, 
eră casa pădurarului din Paji te a 
o zidi ca suma de 4140 cor. 97 filer!

Spre acest scop se va ține Jici- 
tațiune cu oferte în 2 iăarîie 1903 
ia 10 ore a m. în camelaiia oficiului 
economic orășenesc.

Planurile de zidire și condițiu- 
nile se află în localul oficiului eco
nomic oiășeuesc, acolo le pote lua 
în vedere tot omul.

Braes 6, în 3 Februarie 1903. 
841,1 — 2 Oficiul economic orășânesc.

Un învățăcel
care se fie din o familie onestă și 
posede 1—2 clase civile, reale seu 
gimnasiale, pe lângă întreaga între
ținere se primesce momentan în pră
vălia CU mărfuri rnicste a Domnilor

B. Popovits și Fii în Hatzeg.

0 farmacie
cu „fabricație și vânzare de apă de 
sodă“, cum și o băcănie se 

virode imedeaiL
InformațiuDl la Administrație.

3-8.(823)

Convocare.
Domnii membrii ai însoțirii de 

credit și depuneri „B U N A“ se In
vită conform §. 33 din statute la 

a Vl-a adunare generală ordinară, 
care se va ține în Felecul-Săsesc la 
9 Mantie st. n. a. c. la 10 ore a m. 
iu sediul însoțirii, pe lângă următorul

Program:
1. Raportul direcțiunei și comi

tetului de inspecțiune.
2. Decisiune asupra corupturilor 

anuale și asupra împărțirii profitului 
curat, precum și darea absolutorului.

3. Alegerea a 3 membrii în 
direcțiune conform §. 27 din statu
tele în s o ți r ei.

4. Alegerea sâu eventual reale
gerea cassarului pe un ciclu nou de 
3 ani, conform §. 40 din statutele 
însoțirei

5. Exmiterea a 2 membrii 
pentru verificarea procesului verbal 
al acestei adunări.

6. Eventuale propuneri.
Din ședința Direcțiunei „Bunau, în

soțire de credit și depuneri, ținută în Fe- 
leacul-Săsesc la 1 Februarie 1903.

(843.) Direcțiunea.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

OOmptabil la „CRIȘANA “, socie
tate de economii și credit în Brad, 
ee eecrie prin acegta concurs,

Refleetanții la acest pot au se 
documenteze, că au absolvat șcbla 
comercială și că au praxa și cuno- 
scințele necesare pentru a face și 
cunduce tote lucrările de compta- 
bilitate.

Salarul anual, împreunat cu 
acest post e 1600 cor, cu prospect 
de a-se ridica în viitor.

Cel ales va fi instituit deocam
dată numai provisor pe un an.

Refleetanții au se-și înainteze 
cererile pănă la 4 Martie 1903

Brad. 3 Februarie 1903.
„<lrișanau, societate de economii și credit, 
rasilie Demian m. p , Dr. loan Radu, 

director. secretar.

N. 32-1903.
of. par. gr -cath.

Publicatiune de licitațiune minuendă!
Pe basa planului, a prelimina

riului de s. ese și a condițiunilor de 
licitare aprobate de Ven. Coiisiător 
epp. gr.-cat. de Gherla eub Nr 2460 
—1902 și 767—1903, prin acesta se 
publică concurs de licitațiune mi
nuendă, pentru clădirea unei nouă 
biserici rom gr.cat. în paroebia 
Rodna-nouă (B Naszod) sub prețul 
de 91,596 cor 55 filler!, pe tjiua de 
2 Martie 1903 st n. la 9 ore a m.

Doritorii de-a licita, pot păuă la 
acel termin se șl facă ofertele în 
scris, împreună cu vadiu de 5°/0, cu 
declararea, că cunosc și se supun 
condițiunilor deficitare. Planul, pre
liminariul de spese și condițiunile 
se pbt vede la subscrisul oficiu.

Oficiul parochial gr.-cat.
Rodna-nouă (Uj-Radna), la 4 Fe

bruarie 1903. (posta: 6 Radna).
Pamfiliu Grapîni,

842,1—2 preot gr.-cat.

I* e Ei 1 r u

Sesonul d© ba!
au sosii un asoir-ftimesift mai’e de 

NOVITĂȚL

©regse die Chine ..... a..:;. —

= și R<jbe de Mettseelin, 
mai departe Peretule și Robe cu fluturi Gaze, 
Crepe de Chine și Mousseline, în tote colorile și 

c s s 4 6 t e gD a* © 4 sa b" s S e.
Pentru alegerea Novităților este un desnărțe- 

ment separat luminat electric peste di.
Mostre pentr-ai provincie se trimit la cerere. Budapest, IV., Becsi-utcza 4
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Anunț de licitație.
în 23 și 24 Februarie st n. se 

?a vinde cu licitație în localul ca 
iei de zăloge dola orele 8—11 a na. 
d 2—4 bre p. na. obiectele amane
tate în luna lui Decev 1901 și Ia
nuarie 1902 pană inclusive cu Nr. 1845 
—1902, a căror termin au espira.t și 
nu s’au rescumperat.

Obiectele care se vor vinde sunt 
gluvaerîcale, ciasornice d’aur și argint 
și alte scule de aramă, cioae, cosi
tor, flanele, faine bărbătesc!, femeescl, 
cisme, ghete ș. a.

Vâncțarea se face cu bani gata. 
Răscumpărarea sbu îuoirea ama

netelor se pote tace numai cu o (ți 
înainte de licitație.

In 4ma venejării cu licitație nu 
se permite nici într’uu chip.

Brass 6, 28 Ianuarie 1903

La antreprenorul 
Ioan Leucă din Rotbav, 

se primesce 
3 ucenici români. 

Vara la zidire și erna la timplărie.
2-3. 83K) .

XXXXXXXXXXXXXXXX

0 casâ de vexare.
Casa din Blumena m Strada 

§§jEtal&0lk» j uis», 2, în colț, cu 3 
odăi, bucăterie etc. este de venejare, 
din mână liberă.

Informații se pot lua tot acolo.
2 —4.(S38'

Mao Spăsit de Pânzărie a M. Benedict Schroiî. 
Se vinde cw bucata, cu prețul de fabrică,

r
|as

per cassa se dă sconto de 8°'o.
• 

>W 

£ n și ma y ?»

Brașov, Tergul grâului nr. 3. a?
Truse uri complete pentru mirese; ft (D 

ft
§ >£ to deposit de âLWWÎ fă de masă; a y

« 2
£ W

<«
asortiment bogat de Confecțiuni pentru p

gri p*

Ș1K s »■
55 a
2 £

dame, articole de modă, indigene și streine. -CDKJ

Se primesc comande pentru vestminte ft 3 
s£ L

CV) jj

s: de dame si bărbați, care se vor esecuta cât se ■£.B

©
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate. . 0

S'® i
rîE *

■s
Deposit mare de Pânza de Olanda și Pânzeturi

Oficiul casei de amanete din lîraș'iv.
,830,2—3.)

fj)

5c-

(■arairtat. „
-......— - Se capeta numai la

____ .13 U <4 S3 W W 13 U S T A O T13 B
(<<>0) Familiei ft la ,,S liutz Enge.l“ Brașov Piața Franz .Tosif, Tirgul grâului. 10—10

0 V@(| OOOOO0

a înlătura formarea mătreței și a întări
pelea capului, se întrebuințați §
BALSAMUL de PER a lui NEUSTĂDTER ?

Efect șîKiis*. 1$; 
©
©
0

lin fabrica de spirt a firmei Frifi- 
Irkh Cze'i și fiii, care are esce- 
lenfiă putere de sSumăuat și e 
fbrt-i cu spor, se capătă cu pre
țul cjilei în depo it I de spe mine 
rale ia

Wilhelm Dresnandt,
5—12 §tr»«îa Văsniei Wr. 83.

vxxxxxxxxxxxxxxy
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DEPOSIT

«Se lartScoîe 
igienice.

DEPOSIT 

de mărfuri de pui 
din Paris.

1., B3 s- an d s t ii 11 e 3.
Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea în provincie cn Rambursa,
Biscreț a K. 2, 4, O, 8, 10 etc.

Fabrica de
hrșiesgetes-AssphaH-Sjâi l| Asphalt - Natural-Transilvană

B i* a s s â. U Brașov,
Biroul Strada Michail-Weiss nr. 6. Fabrica în Noa, 
......... -pxâ.esoe

orî-ce fel de lucrări cu Asfalt, Trotoare, drumuri, curți, 
ganguri, magazine etc. Uscarea
etc. cu prima asphalt natural. 2-3.(831)

Cine doresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 
acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
1 în Brașov, Strada ¥ămei rar. 23, -------

*țdâv‘aa^ asortiment mare ie stofe ~W 
de Loden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe de BC a m g a a* si
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kailîgarn 
negru, Peruviens pentru costume de sahm și fa-a oara.

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

ZSeovLn-oscizițe numerose.

Mă rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si it la 
cumpărătură.

Hsms FîeBes,
(754,18—20: Strada Vămei nr. 13.
______ lustre trimit Cu bonificarea speselor poștei. •>»■■■ -ee

să

w

♦

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

ceg m.ssk ief’tin.

Nu conține ingrediențe streine vetămătdre.

Se capetă p^eisiisncSens

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele ,,Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

34 -4O.(72-:),

-H

Maroa

Ori-ce econoamă ;
se poate felicita, dacă considerând sănătatea, cruțarea și gustul 
cel bun folosește cafeaua Kneipp de malta a lui Katbreiner. 
Rugare: La cumpărare să nu se ceară simplu »cafea de maltă«, ci 
anume numai cafeaua Kneipp de maltă — a lui Kathreiner — și să se 
primească numai în pachetele originale, a căror icoană e aici alăturată.

icfl Ce»! f»n 1 (01

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


