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Nou alesisi Episcop.
înainte cu opt fiile, stând în 

fata reînoitei alegeri pentru ocupa
rea scaunului vacant de Episcop al 
diecesei Aradului, am tălmăcit do
rințele nostre și am arătat cum ar 
putâ Sinodul electoral răspunde mai 
bine gravei sale probleme în împre
jurările amenințătore de astăijl-

Realitatea, adecă ceea-ce se pe
trece aievea, rămâne de obște îndă
rătul dorințelor și al idealelor ce le 
are omul, când stăruie sincer și de- 
sinteresat pentru binele comun.

Așa și la alegerea ce s’a făcut 
Joia trecută, a rămas realitatea în
dărătul dorințelor celor ce au simțit 
și au înțeles, că interesele bisericei 
și ale neamului ar fi pretins, ca alesul 
Sinodului să întrunescă voturile tu
turor membrilor săi, ca nimeni să 
nu mai potă <jice, că eparchia ar fi 
desbinată în partide.

Ori cărui om de bine trebue 
să-i pară rău, că nu li-s’a putut mă
car acuma, după atâtea sbuciumărl 
mari, oferi numeroșilor contrari ai 
bisericei și ai neamului românesc 
mândra privelisce a solidarității 
membrilor sinodali; că și de astă- 
dată a fost o maioritate și o mino
ritate.

Dâr acăsta dovedesce numai, că 
ceea ce s’a stricat în timp de ani 
de dile forte eu anevoie se pote 
drege în 24 de ore. Și mai dove
desce, că sunt încă prea tari acele 
influințe stricăciose, cari au dat nas- 
cere urîtelor și tristelor certe și ele 
vetiri personale în trecut și pănă 
chiar în ajunul alegerei.

încă nu s’a copt buba, ce a 
scos’o pe corpul diecesei „sângele 
rău“ adunat în el. Trebue să mai 
trecă câtva timp pănă ce fierea se 
va risipi și circulațiunea sângelui va 
deveni erășl cu totul normală.

Să sperăm, că procesul acesta 
de însănetoșare se va . pută săverși 
neîmpiedecat sub cârmuirea nou ale
sului Episcop Tgnatie Papp, care la 
alegerea de Joi a întrunit majorita
tea precumpănitore a voturilor.

Alesul Episcop stă de trei-c|ecl 
de ani în serviciul bisericei. In tot 
timpul acesta șl-a dedicat totă acti
vitatea sa diecesei, pe care e chie- 
mat acum a-o conduce. A lucrat în 
tăcere și nu s’a audit pănă acuma 
mult de numele seu în afară. In 
diecesă însă este cunoscut ca unul 
din cei mai cunoscători și mai har
nici în ale administrației ei. In cele 
dece luni, ce au trecut dela mortea 
Episcopului Goldiș pănă ad>, Ignatie 
Papp a funcționat ca președinte al 
Consistorului.

Pe cât suntem informați, nou 
alesul Episcop, de când au isbucnit 
certele pătimașe, urzite și nutrite 
de câți-va inși, s’a străduit a-se ține 
reservat și încât pentru persona, sa 
n’a întreprins nimic, ce s’arfi putut 
tălmăci în sens, că ar fi vrut vre
odată se torne oleiu pe foc.

Este der îndreptățită așteptarea 
că alesul sinodului de Joi, ca unul, 
care cunosce bine diecesa și omenii 
ei și care de atâta timp a conlucrat 
la înaintarea ei, nu numai că nu 
va părtini pe cei cari eventual ar 
cere să se continue sistemul de res- 
bunare, inaugurat de mai înainte, 
der va căuta să îndrepteze ceea ce 
s’a stricat pănă acum în acestă pri
vință, ca să se restabilăscă pacea și 
buna înțelegere între diecesani și să 
înceteze odată sportul primejdios al 
partisanilor vrajbei.

Alesul Episcop se d‘ce a pro- 
mis în fața Sinodului, că va lucra 
pentru promovarea păcei și a bunei 
înțelegeri, ăr într’o conversație pri
vată să fi declarat, că nu cunosce 
partide în biserică.

Acesta ne întăresce în aștep
tarea nostră. Și apoi un bărbat cu 
o activitate atât de îndelungată și 
priinciosă bisericăscă trebue să scie 
ce mari sunt îndatoririle unui Episcop 
și ce mare este misiunea și răspun
derea lui în biserică.

Der și față cu națiunea sa ro
mână are o mare îndatorire și răs
pundere, căci ca Episcop român mai 
are înalta chiemare și datorie de a 
stărui, a munci și a lupta pentru 

promovarea culturei naționale a po
porului.

Fie ca nou alesul Episcop al 
diecesei Aradului se împlinăscă aș
teptările, ce omenii doritori de pace, 
de progres și de bună înțelegere le 
pun ac|I într’însul.

Proces de pressă. Redactorul nostru, 
d-1 Traian H. Pop primise înainte cu două 
săptămâni actul de acusare al procuro
rului din T.-Mureșului în procesul de 
pressă, ce i-s’a intentat „Gazetei Transil- 
vaniei“ pentru articolele „Espulsarea re
dactorului Cramer“ și „Cum a fost ese- 
cutat redactorul Cramer“, publicate amân
două în Septemvrie 1902 și în care pro
curorul pretinde că s’ar face „agitație 
contra naționalității". La actul de acusare 
redactorul nostru șî-a făcut, în terminul 
prescris de lege, escepțiunile în scris. Eri 
a sosit de la presidentul camerei de acu
sare de pe lângă tribunalul din T.-Mure
șului avisul, că pentru pertractarea escep- 
țiunilor s’a fixat diua de 12 Martie st. 
n. anul curent.

Revista politică.
Lupta contra proiectelor militare 

se continuă în dieta ungară. Oratorii 
oposiției s’au distins și săptămâna 
acesta prin lungi discursuri obstruc
ționiste. Ministrul-president a cerut, 
ca ședințele dietei se se lungescă cu 
o oră în fie-care di- Cererea i-s’a 
împliuit și în loc de 5 6re au fost 
ședințe, cari au durat și 6 ore. Cei 
din stânga și stânga estremă kos- 
suthistă și-au pus de gând să zădăr- 
nicăscă proiectele, se nu lase ca ele 
să devină, lege. In ast-fel de împre
jurări situația guvernului e cât se 
pote de nemângăitore și însu-și nu 
scie în cătrău să o mai cârnescă 
pentru a asigura o isbândă proiec
telor combătute cu atâta înverșunare 
de oposiție.

*
Am arătat în numărul trecut 

de Duminecă persecuțiile, ce s’au 
pus la cale în contra (fiarelor ne
maghiare procesele politice, ce de un 

timp încoce s’au făcut în contra 
acelora din sînul naționalităților, 
cari prin graid seu prin condeiu au 
apărat și apără dreptul limbii și na
ționalității lor. Săptămâna acâsta am 
primit scirf și despre alte condam
nări politice. La Nitra au fost con
damnați trei Slovaci: frații Marko- 
vicl și preotul evang. slovac Ciulik, 
la câte 5, 3 și 2 luni încliisăre de 
stat și amend! în bani. La Seghe- 
din a fost condamnat Edmund Stei- 
nacker, fost secretar al camerei co
merciale din Budapesta, pentru un 
articol în care procurorul a găsit, 
„agitație" contra națiunei maghiare. 
Opt dile va trebui să stee și el în 
închisore de stat. La Budapesta au 
stat pe banca acusaților alțl doi 
Slovaci, cari încă vor face pe câte
va cjile cunoscința Vațului ori Se- 
ghedinului. Seria acestor procese 
politice pare a nu mai avă sfîrșit.

Comisiunea camerei deputaților 
din Viena, a primit proiectul de 
lege pentru mărirea efectivelor ar
matei. Ea a respins însă propune
rea relativă la introducerea serviciu
lui activ de doi ani în armată.

Cu acăsta însă nici în Austria 
sortea proiectelor militare nu e pe 
deplin asigurată. Guvernul ar voi, 
ca la începutul săptămânei viitore 
să se facă în cameră a doua cetire 
a proiectelor militare. Sunt însă 
partide, cari caută a zădărnici acest 
plan și cari pretind, ca mai întâiu 
să se pună în desbatere alte proiecte.

*
La alt loc al numărului de adi 

ne ocupăm mai pe larg cu situația 
primejdiăsâ din Peninsula-balcanică. Aici 
amintim numai, că după o telegramă 
din Constantinopol, Porta însăși re- 
cunosce acum, că cu reformele ce 
le-a pus în vedere, nu se va pută 
ferici. Astfel, un resboiu între Tur
cia și Bulgaria este inevitabil.-,. O 
telegramă din Sofia anunță, că Bul
garia ar fi gata de a-se încurca în 
răsboiii cu Turcia. Răscola în Mace
donia va isbucni probabil pănă la 

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cântec.
E târziu..., dăr totuși, vino!

Vrău se mi-te simt aprope, 
Lasă-ți caldul mânei tale

Pe ’nghețatele mi pleope.

N’o se mai tresar.., sunt sigur,
Deși-a-șl vră să mă cutremuri, 

Să mă mai revăd odată
Pe cărarea de pe vremuri...

E târdiu... în fața vremii
Credincios mormântului

Stau cum stă o crengă ruptă
In bătaia vântului.

Veturio.

Z o i c a.
Au trecut ani...
Gând mă gândesc, o melancolie dulce 

îmî cuprinde sufletul și ochii pierduți în 
depărtarea vremii mi-i simt umetji, ca și 
când ași fi îngropat acolo cea mai pre- 
țidsă comoră, ce mi-a fost dată de Dum- 
nedeu.

Ajuns în Capitala sgomotdsă, băteam 
în drepta și în stânga, dor de mi-se va 
deschide vre-o ușă; eram sărac, avisat să 
trăiesc din propriile mele puteri.

Am primit cu bucurie propunerea 
unui vechili cunoscut al casei nostre, care 
se pretindea acum a fi un fel de protector 
al meu, propunere de a medita pe un 
copil începător în ale cărții.

— „Să te duci la ministeriul de jus
tiției și să te înțelegi cu d-1 Noreanu".

Noreanu era tatăl copilului.
M’am dus la ministeriul de justiție. 

Cu multă blândețe și cu o bunătate pă- 
rintescă d 1 Noreanu, punendu-mi o mână 
pe umăr, mî-a spus între altele:

...„Vreau să fac o încercare. E puțin

cam neajutorat bietul copil și ași fi mul
țumit să învețe să citescă și să scrie, tot 
ar pute trece mai ușor prin viăța asta".

Pe față i-se juca o umbră de duio
șie și vorba i-se întrprupea din când în 
când de-o temă, pe care n’o puteam 
pricepe.

Vorbia cu atâta amărăciune de co
pilul său.

...„In schimb fetița e de o deșteptă- 
ciune rară. Pare că natura din greșală a 
dat unuia tot, când ar fi trebuit se îm
partă la doi...: mie mi-sunt dragi amândoi, 
că sunt ai mei.

„Se începi chiar de mâne. Dăcă vei 
reuși să-l faci să trecă în anul acesta 
clasa întâii! primară. îți voiu fi recunos
cător tătă vieța. O se rămâi prietinul 
casei și am să te iubesc ca pe copilul 
meu. Fă o încercare. Intrebuințăză uîte 
mijlăcele se facă ceva.... deși nu prea
am speranță. E forte neajutorat bietul 
copil.u

Vorbia cu atâta amărăciune de co
pilul său.

In mijlocul unei curți mari dela o 
estremitate a orașului, se ridica o vilă mo
destă cu o înfățișare posomorâtă. Pote 
frunzele ce se desprindeau leneșe din 
salcâmii dimprejur, o făcea se fie așa de 
tristă.

înăuntru într’o odăiță caldă steteam 
alăturea cu școlarul meu, zugrăvindu-i 
pentru nu sciu a câtea dră încălcita literă 
„au și rugându-1 se o facă după mine.

Printr’o terestră mititică cădea o lu
mină albă, revărsându-se pe masă. Guver
nanta aprope de sobă, aplecată pe cusă
tura ei, îșl depăna în minte cine scie ce 
întâmplări sentimentale din trecut. La pi- 
ciorele ei Zoica o fetiță de vre-o 8 ani, 
îșî peptăna cu multă grije o păpușe pe 
care o sorbea cu ochii. Și în liniștea asta 
glasul meu ddr răsuna din când în când 
ca un ton falș în mijlocul unei armonii 
desevîrșite.

„Ei, fămi-1 pe „a".
Traian se uită la mine mai întâiu 

fdrte uimit, îndoioșat apoi, și pe urmă în
cepi! se rîdă. In timpul acesta Zoica cu o 
față seridsă stăruia se i zugrăvescă litera



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 25.—1903.

10 Aprilie. — Din Bucurescî vine 
soirea, că la granițele Bulgariei din
spre Turcia s’au întâmplat turburărî 
de caracter serios, cari dau de gân
dit. Boriș Sarafoff ar fi trecut în 
Macedonia, unde va lua comanda 
bandelor revoluționare. Lumea e 
preocupată mult de pregătirile cari 
se fac pretutindeni nu numai în 
Turcia, Bulgaria și Serbia, ci și în 
Rusia, unde se 4i°e t;ă ofițerii în 
reservă ai armatei rusesc! au primit 
ordin se se pregătâscă pentru con
centrare.

încurcăturile din Balcani.
De când ministrul rusesc de es- 

terne Lamsdorff a făcut cunoscuta 
sa călătorie la Belgrad, Sofia și Viena, 
în pressa europenă s’a discutat cjil- 
nic asupra situațiunei din Peninsula 
balcanică și asupra pericolului mace
donean, care amenință liniștea și 
pacea Europei răsăritene.

In cțilel0 di11 urmă mai ales se 
vorbesce ca de ceva aprope sigur, 
că stăm în fața unui crâncen răs- 
boiîî, ce va isbucni la primăvară, 
răsboiu provocat de elementele re
voluționare din Macedonia și din 
Albania, provincii supuse imperiului 
turcesc și locuite de Bulgari, Români, 
Greci, Albanesi, Șerbi și Mohamedanl.

Austro-Ungaria și Rusia s’au în
țeles între ele asupra modalității cum 
să pacifice Macedonia. Ele au și 
pregătit un plan de reforme, pe care 
îl vor presenta Portei și vor cere 
introducerea lor. Unele (fiare mari 
din străinătate spun, că planul con
ține câte-va proiecte menite a îm
bunătăți administrația. Scopul Aus- 
tro-Ungariei și Rusiei este, de a face 
să se evite schimbări violente și sgu- 
duiri și de a pacifica populația ne
mulțumită prin măsuri administra
tive, cari în același timp să nu atingă 
suveranitatea Turciei.

Der populațiunea mohamedană 
și în deosebi Albanesii se împotri
vesc egalei îndreptățiri a creștinilor, 
căci acesta ar însemna înfrângerea 
domniei musulmane și căderea im
periului. O adunare de Albanesi ți
nută în Constantinopol a adresat ma
relui vizir Ferid-pașa un memoriu, în 
care combate reformele, er marele 
vizir a și dat ordine guvernatorului, 
să nu ia măsuri contra Albanesilor.

Intr’aceea sosesc sciri, că în 
Macedonia s’au încăerat bandele re
voluționare bulgare cu trupele tur
cesc!. Turcii au tractat necruțător cu 
aventurierii bulgari, i-au scărmănat 
rău și au pus mâna pe mai rnulțl 
din ei. Mișcarea acâsta s’a întins asu

pra întregei Macedonii. și e firesc 
ca agitațiunea și spiritul răsboinic 
să trecă granițele în Bulgaria, unde 
trăesc trei mii de refugiațl, cari aș
teptă momentul potrivit pentru a nă
văli în Macedonia. Opiniunea publică 
bulgară e estrem agitată, deorece 
crede, că a sunat 6ra când Bulgaria 
să anecteze Macedonia. Guvernul 
bulgar jăcă însă și acum rolul omu
lui pacînic, în același timp însă mo- 
bilisâză 20,000 omeni, jumătate în 
Filipopol, jumătate in Sofia, sub pre
text, că Turcia concentreză forțe ar
mate mari la granițele Bulgariei.

După un calcul sigur, Bulgaria 
pote pune pe picior de răsboifi 
208,900 omeni, 38,000 cai și 432 
tunuri.

In același timp guvernul bulgar 
a invitat pe representanții săi din 
Viena, Petersburg și Paris, să atragă 
atențiunea respectivelor guverne asu
pra concentrărilor de trupe turcesc! și 
decâ Turcia nu va înceta cu înar
mările, Bulgaria va fi silită să facă 
și ea tot așa.

„Figaro“- din Paris primesce din 
Constantinopol soirea după care nu
mărul trupelor concentrate este de 
350,000. Mobilisarea se face în se
cret, și se crede, că comanda su
premă a trupelor va lua-o Edhem- 
pașa, cel care i-a scărmănat rău pe 
Greci în ultima campanie.

Mare sensație produce pretutin
deni o soire telegrafică din Peters
burg, în care etă ce se spune:

In cercurile politice se comentâză 
mult declarația Țarului, ce a făcut-o cu 
ocasia ultimului bal de la palat. După 
cină, marele duce Wladimir a ținut cerc. 
Se grupară în jurul său ambasadorii: prin
țul Radzivtll (german) Mora di Lavriano 
(italian), Charles Skott (engles), Guzin- 
pașa (turc); apoi contele Lamsdorff, mi
nistru de esterne, contele Gendrikow, ma
reșal, și contele lgnatiew. Marele duce, 
adresându-se cătră contele Lamsdorff, l’a 
întrebat, că ce sciri a mai primit din Con
stantinopol și Macedonia. Lamsdorff a răs
puns :

— Sosesc sciri forte seriăse. 
Porta concentrâză mereu trupe, er 
în Macedonia situația devine (fi de (fi 
mai insuportabilă. Soirile, ce mi-se tri
mit, sunt din cele mai pesimiste.

— Nu pot tăinui — răspunse 
marele duce — preocuparea mea. 
Ceea-ce se întâmplă atfi în Macedonia e 
forte îngrijitor, căci acolo se vor re
peta lucrurile întâmplate înainte cu 
25 ani în Bulgaria. Țipetele crești
nilor ne cutremură inimile.

Tăcere adâncă urmă acestor cuvinte 
Atunci întră în sală Țarul însoțit de ma

rele duce Boriș și întrebă, despre ce e 
vorba. Marele duce Wladimir comunică 
Țarului, în limba rusâscă, obiectul asupra 
căruia s’a vorbit. Fața Țarului se poso
mori și cu voce tremurătdre (jise:

— Eu me încred mult în bună
voința Majestății Sale Sultanului, 
fiind-că el doresce sincer se i-se dea 
Macedoniei liniștea. Cu tote acestea 
(filnic sosesc sciri seriose. Sper încă 
in îmbunătățirea situațiunei. Cestiunea 
Macedoniei și a Serbiei-vechI se im
pune cu necesitate și resolvirea ei 
în interesul păcii și a populațiunei 
creștine nu mai pote fi întâi-cțiată. Eu 
și guvernul meu — ca și guvernele 
amicale — vrem ca în Peninsula bal
canii ă sâ se lestabilescă ordinea și lega
litatea, și ca populația acelor pro
vincii se fie guvernată prin legi 
umane. Decisiunea nu mai pote sS în
târzie mult.

Ambasadorul turcesc GMîsm-pașa a 
voit să răspundă Țarului, acesta însă se 
întărse repede cătră ambasadorul italian 
și vorbi despre alt-ceva. Cuvintele Țaru
lui se respîndiră ca fulgerul și a doua (fi 
întreg Petersburgul vorbia despre ele.

Aceste și alte sciri și faime țin 
pretutindeni spiritele în mare încor
dare.

In parlamentul din Viena s’a 
făcut și o interpelare din partea de
putatului Eisenliolb și soți, cu privire 
la mobilizările din Bulgaria și Ser
bia și lapericulul resboiului, ce ame
nință monarchia. Interpelarea spune 
între altele, că e întemeiată bănuiala, 
că rescola din Macedonia e pregă
tită din Austro-Ungaria de cătră un 
partid puternic, în fruntea căruia stă 
Goluchowski. Interpelația a produs 
mare sensație, și se aștâptă cu în
cordare răspunsul.

Cele mai multe din soirile ce 
se publică prin (fiarele mari din străi
nătate, vor fi de sigur esagerărl și 
productul fantasiei. Un lucru însă e 
constatat: situația îu Balcani e cât 
se pote de îngrijitbre și un răsboiu 
crâncen cu greu va pută, fi înlă
turat.

Alegerea de episcop în Arad.
Arad, 13 Februarie.

După-ce Maiestatea Sa n’a întărit 
alegerea lui Mangra, s’a convocat nou 
sinod electoral la Arad pe (jiua de 30 
Ianuarie v. (12 Februarie n.).

Acest sinod a fost deschis și presi- 
dat în numita <ji, după celebrarea sfintei 
liturghii, de cătră Prea Cuvioșia Sa Dr. 
Eusebiu Roșea, directorul seminariului 
Andreian din Sibiiu, ca delegat al I. P. 
S. Sale Metropolitul Mețianu. Prea Cuvio- 

șia Sa deschise sinodul printr’o scurtă cu
vântare, în care a rugat pe membrii sino
dali să cumpănâscă bine lucrurile și să 
alegă episcop pe un bărbat, a cărui acti
vitate să fie spre binele bisericei, spre 
promovarea vieții morale și spre fericirea 
poporului român.

De față erau 59 membrii sinodali. 
Lipsia unul, care și-a motivat absența cu 
bălă. Actul votării s’a săvîrșit repede. S’au 
dat 56 voturi, dintre cari 36 pentru proto- 
sincelul Ignatie Pap și 20 pentru Archiman- 
dritul Augustin Hamsea. In urmă s’a gă
sit un bilet alb. Ast-fel președintele a de
clarat de ales pe Pre Cuvioșia sa Ignatie 
Pap, ca pe unul care a întrunit majorita
tea voturilor.

Foile maghiare despre alegerea 
de episcop din Arad.

„Budapcsli Hirlap“ scrie:
„Din punctul de vedere al politicei 

de naționalitate, alegerea acesta nu are 
vr’o importanță deosebită. Ignatie Papp, 
alesul episcop, nici odată, n’a avut vr’un 
roi politic. A fost un bărbat serios, care 
s’a ocupat cu afacerile bisericei sale și 
cu afaceri școlare. Unguresce vorbesce 
forte bine și de 25 ani fiind locuitor în 
Arad, a stat în tot-deuna în contact de 
aprdpe cu conducătorii societății maghiare 
din acel oraș... Din partea guvernului nu 
păte să se pună nici o piedecă întărirei 
lui,...“

Un diarist maghiar, intervievând pe 
noul episcop, acesta ar fi declarat:

„Cu politica nici-odată nu m’am în
deletnicit. Sunt fiul bisericei și cred, că 
politica cea mai bună este, decă nu mă 
ocup cu politica... Am să desfășor stâgul 
păcii. In biserică nu vreri să cunosc par
tide și politica nu o voiu tolera. Nu cu
nosc patriot mai bun, decât cum sunt eu... 
Protestez energic contra afirmării, că ale
gerea mea a-și rnulțămi-o influenței lui 
Mangra/

Ign. Pap se mai fi declarat, că 
Mangra va rămână și pe viitor vicariu în 
Oradea, âr cu Hamsea a fost totdeuna în 
cele mai bune relațiunî, la alegerea tre
cută a votat cu densul (?—Culeg.) și vre 
să trăiescă în pace cu dânsul și pe viitor.

„Fiigettlen Magyarorszagu scrie:
„Noul episcop s’a ocupat pănă acuma 

esclusiv cu afaceri bisericesc!. A fost om 
cinstit și sîrguincios tdtă vieța și este în
rudit și cu familii unguresc!. Avem încre
dere, că va cundsce datoriile cele mari 
ce sunt împreunate cu posiția sa și ca 
om independent va restabili înainte de 
tdte pacea.

„Pap n’a avut pănă acuma rol pu
blic, căci după cura însuși spune, densul 
n’are păreri politice, el n’a avut nici-odată 
chemarea să facă politică; el a servit 
casa Domnului cu suflet drept și cu zelul, 
ce se cuvine preotului. ' v>.

in aer cu degetul său mititel. Era greu 
de tot începutul și tdtă învățătura ndstră 
s’a înglodat la acest început greu.

Trecuse trei săptămâni și abia ajun
sese să cundscă jumătatea alfabetului. îmi 
pierdusem speranța. De multe ori mă lă
sam în discuții naive cu soriora lui istâță, 
a cărei inteligență mă uimise.

In viâța unui om sunt unele mo
mente forte grele, de definit, în care su
fletul să pierde într’un pustiu fără mar
gini — nu scii de ce, der te simți așa de 
singur, atât de străin de tote, încât dăcă 
un firicel de erbă ți-s’ar părea că se a- 
plâcă spre tine, te-ai da lui cu trup și 
suflet numai din dorul de a avea pe 
cineva să-ți recorăscă focul, care ’1 simți 
că-ți arde între temple.

Trăiam unul din momentele acestea. 
Ca un punct mititel și negru, o pasăre 
ivită în albăstrimea zărilor, nedefinită ia 
început și apoi din ce în ce mai limpe- 
dită. așa se furișă în sufletul meu un sen
timent de iubire, pe care nu sciu dăcă a-și 
pute să-l numesc iubire.

In singurătatea mansardei mele, pe 
când vântul îmi clătina gemurile, ndptea 

târziu, îmi petreceam cu imaginea acestei 
păpuși pe care o văzusem desmierdân- 
du-și păpușa, și nu arare-ori mi-s’a întâm
plat să netedesc perina alături de capul 
meu, avend ilusia, că o am aprope și tre- 
bue să o culc cu mine.

Amândoi frățiorii sciau acum cesul 
când am să viu și de la o depărtare de-o 
sută de pași le vedeam căpșdrele înbro- 
bodite, scdse printre zăbrelele de fier ale 
porții. Mă așteptau.

Când mă vedeau, începeau să joce 
de bucurie, gălăgioși mă apucau fie-care 
de câte-o aripă a paltonului și cu mare 
alaiu întram în odăița cea caldă. „Nu rnăi 
e chip să-i țiu lângă mine •—■ îmi spunea 
guvernanta, — cu un ceas înainte de a 
veni d-ta, trebue să-i las să te aștepte".

Intr’o di ara găsit’o pe Zoica sin
gură la portă. Se jucau prin aer cei din- 
tâiu fulgi de zăpadă.

„Traian a dis, că nu te mai iubesce, 
îmi spuse ea, apucându-mă de haină, dâr 
eu te iubesc și-am venit să te-aștept“- 
Am luat’o în brațe, am învălit’o cu ari
pile paltonului, apărându-o ast-fel de bă
taia vântului, și-am dus’o în odăiță. Sim- 

țiam, că mi-e mai scumpă ca ochii din cap.
Se legase între noi o intimitate pe 

care n’o pută cuprinde mintea. Un strein 
ni-ar fi privit cu ochii mirați și nu și-ar 
fi putut esplica nici-odată acâstă priete
nie legată strîns cu firele iubirii.

Ajunsesem s’o ascult ca pe-o stă
până și de câte-ori, dămne, nu m’am așe
zat jos pe podelele lustruite, ajutându-i 
să-și îmbrace păpușa. Și când într’o di 
aședat cu capul pe pdla ei, mi-se juca cu 
mânuța prin păr, m’am simțit în cer, 
alăturea de îngeri. Mă lăsam ușor cum se 
lasă un fluture pe-o flore plăpândă. Sim- 
țiam, că se clatină cu mine și mă per- 
deani în acăstă legănare dulce, vrăjit de 
un vis fără păreche.

D-l Noreanu stetea tdtă (jiua Ia mi- 
nisteriu. Lua masa la un birt din apropiere, 
căci timpul pre scurt dintre drele de ser
viciu nu i permitea să mergă pănă acasă. 
Numai sera pute să-și vadă copiii și în 
fie-care sără repeta cu Traian lecția pe 
care o făcusem eu peste

începuse să-și perdă speranța.
Dâr cu t6te astea insistă să conti

nuu lecțiile.

Într’o Duminecă fui invitat la masă. 
Aci s’a petrecut o scenă pe care n’am s’o 
uit nici-odată.

Zoica fii rugată de tatăl său să re- 
citeze poesia cunoscută: „Veniți frați, ve- 
niți surori/... Zoica se opunea. Tatăl său 
care băgase de semă iubirea fetiței față 
de mine, întrebuințeză mijlocul cel mai ra
finat pentru împrejurările acelea:

„Uite, dâcă nu declami, d-l profesor 
n’are se te mai iubescă, de loc, de locu... 
Zoica se ridică de pe scăunelul ei, alergă 
la mine și mă cuprinse cât putu cu mâ
nuțele peste mijloc și cu o voce scăldată 
în lacrimi: „Ba, are să mă iubescă, sciu eu 
că are să mă iubescău. Apoi se desprinse 
încet și pe fruntea ei curată se aședă o 
umbră de nor; par-că ar fi frământat’o 
un gând chinuitor.

D-l Noreanu ca s’o năcăjescă reluă: 
„Și-așa... d-le profesor, pe când ai să te 
logodesc! ~cu Natalița?“ — Natalița era o 
mătușe a Zoichii... — Copila când audi 
acâsta, se uită la mine cu ochii mari și 
începu să plângă------ — — — — — —

Chiar în diua aceea d-l Noreanu
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„In cuvântarea, în care și-a desfășurat 
programul, a <Jis că și pe viitor doresce 
sg trăiască în serviciul Casei Domnului și 
al patriei, propovăduind pacea și iubirea 
pe acest pământ...14

De la „Asociațiune“.
Cetim în „Tel. Roiri.“:
Comitetul central al „Asooiațiunei44 a 

ținut cjilele aceste două ședințe, în cari 
s’au luat concluse de o importanță deo
sebită.

Intre altele vom remarca două Ges
tiuni mari, cari șl- au aflat resolvirea lor’ 
credem spre mulțămirea generală.

S’au statorit anume regulamente spe
ciale pentru administrarea fie-cărei funda- 
țiunl date în grija „Asociațiunei44, cu un 
scurt istorio al înființărei și al scopului 
pentru oare a destinat’o fundatorul.

Și pănă aci se putea sci din archiTa 
„Asociațiunei44 oine este întemeiătorul cu- 
tărei fundațiunl și cu ce scop a înteme 
iat’o ; dat fiind însă, că nu tuturor membri
lor le este posibil a faoe cercetări în ar- 
chiva „ Asociațiunei44, regulamentele s’au 
făcut cu bună îngrijire și cu temeinicie, 
din actele fundaționale și testamentele fun
datorilor, — ele se vor publica în organul 
„ Asociațiunii44 și se vor edita în broșură 
separată, ca toți membrii să cundscă de- 
tailurile și scopurile, cari le-au avut cei 35 
fundatori, cari pentru diverse scopuri au 
făcut daruri în favorul culturei poporului 
nostru.

Și mai important este pasul făcut pen
tru zidirea Casei naționale.

Comitetul a ținut că e dator să ese- 
cnte conclusele adunării generale din Me
diaș de la 1897 și conclnsul din anul acesta 
adus la Oravița. In <1897 s’a decretat să 
se ridice lângă șcdla „Asociațiunei44 Casa 
națională.

Apelul făcut la fruntașii neamului 
nostru a avut drept resultat, că adl avem 
locul și 75,000 cor.

Valorea locului astăcjl prețuesce mai 
bine decât prețul îndoit cu care se cum
părase de cătră comitet....

Casa națională se va zidi în strada 
Morii spre parcul orășenesc într’un edificiu 
cu 2 etage.

In parter se vor adăposti cancelariile 
și birourile „Asociațiunei44, cu biblioteca 
cea frumosă, cu sală de lectură și cu tote 
cele trebuinciose pentru o instituțiune oul- 
turală. In etagiul I se vor construi 8 ca
mere pentru museul etnografic și pentru 
museul istorio, ăr în etagiul al Il-lea o 
sală mare festivă, pentru prelegeri publice, 
întruniri ale diferitelor reuniuni și corpo- 
rațiunl.

Pentru a câștiga cele mai bune pla
nuri, comitetul a deois publicarea concur
sului — și ca zidirea să se facă mai cu în
lesnire și mai eftin, a decretat, că de-odată 

cu zidirea casei naționale să zidăscă și spre 
strada Morii un alt edificiu cu 2 etage. — 
Capitalul investit în acest edificiu se va 
amortisa din chiriile ce le va aduce casa 
și va rămână și un frumos venit pentru 
scopurile „Asociațiunei44.

Architectul Szalay și inginerul Schus- 
slor au stat comitetului în ajutor cu sfatul 
lor probat, fără nici o remunerațiune.

Conclusele s’au luat cu rară însuflețire 
în unanimitate.

Terminal pentru înaintarea schițelor 
e fixat pe 16 Martie. Planurile și prelimi- 
narele de spese pot fi pănă în Maiii ac
ceptate în definitiv și lucrările se vor da 
în anul acesta în întreprindere cu suma 
aproximativă de 200 —220,000 corone....

SOIRILE BILEI.
— 1 (14) Februarie*

Esposiția de lucrări de ale calfe
lor și ucenicilor. Camera de comerciu și 
industrie din Brașov aduce Ia cunoscința 
celor interesați, cum că pentru esposiția 
de lucrări de ale calfelor și ucenicilor, ce 
se va ține de la 5 — 14 Aprilie, nu se mai 
primesc anunțări de cât pănă la 20 Fe
bruarie. Obiectele pentru esposiție din 
afară sunt a se trimite Ia cameră pănă 
la 31 Martie. Obiectele esposanților lo
cali se primesc în dilele de 1 și 2 Aprilie 
Alimente și alte obiecte de felul acesta, 
cari se pot strica ușor, se primesc în diua 
de 4 Aprilie. Pănă acuma s’au făcut peste 
200 de anunțări. Esposanților li-se vor da 
premii în aur, argint și diplome și ar fi 
de dorit, ca industria din cercul acestei 
camere să fie cât se pote de bine repre- 
sentată. De aceea sunt invitați prin acesta 
toți aceia, cari sunt în drept a se presenta 
cu lucrări la acestă esposiție și pănă 
acum nu s’au anunțat încă, să se anunțe 
cât mai îngrabă. De asemenea sunt invi
tați și patronii să-și îndemne calfele și 
ucenicii la emulațiune.

Pe cât avem noi cunoscință, s’au 
făcut anunțări- numărose și din partea 
calfelor și ucenicilor români.

înmormântarea comerciantnlni N. 
Eremi*. Se sting pe rend comercianții 
fruntași români din piața Brașovului și 
privind împrejur nu vedem ridicându-se 
alții mai tineri în locul lor. De la St. Ni- 
colae și pănă acum n’au trecut nici două 
luni, și în acest scurt timp am înmormân
tat deja pe Nicolae Mocanu, pe Andrei 
Bidu și acuma, erî în 31 Ianuarie (13 Fe
bruarie), pe Nicolae Eremia.

Nicolae Eremia, care după o bdlă 
îndelungată și-a dat sufletul blând în mâ- 
nile Creatorului în cjiua de 11 Febr. n., a 
fost-tdtă vigța sa om harnic și muncitor. 
El a jertfit din agonisâla sa mult pentru 
sprijinirea numSroșilor săi nepoți și pen

tru scopuri filantropice, dr în testamentul 
său a lăsat următârele legate: Bisericei 
din Brașov-cetate 8000 con5ne; Asociațiu- 
nei meseriașilor români 400 cordne; Reu- 
niunei pentru ajutorarea văduvelor din 
Brașov și Săcele 200 cor.; Reuniunei fe
meilor române 200 cor.; Mesei studenților 
400 cor.; Fondului cununi neperitdre (Bise- 
rica-Cetate) 200 cor., Bisericei din Bacifalu 
500 cor.. Gimnasiului român 1000 cor., Reu
niunei de gimnastică și cântări 100 cordne, 
Magistratului orășenesc 200 cor., Societății 
„Crucea Roșie" 200 cor. La olaltă 11400.

înmormântarea vrednicului comerci
ant a fost imposantă. Cu tot timpul furtu
nos au venit sute de dmeni să-i dearepa- 
usatului ultima ondre. Prohodul s’a făcut 
în biserica din cetate, pontificând proto
popii Baiulescu și Voina, încunjurați de 
numgrdsă asistență. Părintele Baiulescu a 
rostit o mișcătdre cuvântare funebrală, în 
care a schițat vieța laboridsă a repausa- 
tului și jertfele ce le-a adus pentru sco
puri filantropice. De la biserica din cetate 
coavoiul funebru s’a îndreptat spre cimi- 
teriul din Grdveri, unde rămășițele pă
mântesc! ale lui Nicolae Eremia au fost 
aședate spre vecinică odihnă. — Fie-i ță- 
rîna ușdră!

Averea mănăstirilor sârbesc!. Ra
dicalii sârbi au ținut Duminecă în Zom- 
bor o adunare, ca să protesteze contra 
procedurii superiorilor mănăstirilor gr.-or. 
Congresul național sârbesc, întrunit în 
Oarloviț, aduse în anul trecut o decisiune 
prin care manipularea averilor mănăsti
resc!, condusă în mod arbitrar de cuvioșii 
călugări, era supusă unei controle mai se
vere. Acesta decisiune displăcând cuvio- 
șilor, cari nu mai pot esplota averile mă- 
năstirescl după plac, superiorii mănăstiri
lor au cerut intervențiunea guvernului și 
a prim-ministrului Col. Szell. Acâsta a 
provocat o vie agitație în sînul represen- 
tanților poporului sârbesc, cari s’au întru
nit Duminecă în Zombor, ca să protesteze 
în contra călugărilor și a protectorului lor, 
patriarchul George Brancovici. Represen- 
tanții poporului sârbesc adunați în aduna
rea din Zombor au aprobat conclusele 
luate de congres în causa controlei ad- 
ministrărei averilor mănăstirescl. Rescrip- 
tul regesc din 1868 dispune în mod clar, 
că mănăstirile fac parte din averea biseri
cei naționale și stau sub conducerea ad
ministrației centrale a averilor naționale 
sârbesc!. In comisiunea, care a recoman
dat primirea propunerilor referităre la ma
nipularea averilor mănăstiresc!, a funțio- 
nat ca președinte Gavriil Smejanovicî, 
episcopul Vârșețului, și Mitrofan Sevici, 
episcopul diecesei Baciului. Meetingul, 
care a decurs în cea mai perfectă ordine, 
a esprimat congresului recunoscința sa 
pentru salutara activitate, desvoltată în 
1902.

Logodnă. D-șora Veturia Hamsea 
din Lipova s’a logodit în țliua de 26 Ia
nuarie (8 Februarie) a. c. cu d-1 Dr. Ro
man Rudneanu din Satul-Nou. — Urăm 
fericire tinerilor logodiți!

Bal în Timișora. In favorul șcdlelor 
gr. or. rom. din Timișdra-Fabric se va 
aranja un bal Joi în 13/26 Februarie 1903 
în sala berăriei „Fabrikshof44. începutul 
la 8 dre sera. Biletul de persână 2 cor., 
de familie 3 cordne. Oferte și contribuiri 
peste taxa de intrare se primesc cu mul- 
țămită la adresa epitropulni loan Ursu- 
lescu din Fabric (strada Rekas) și se vor 
publica.

Judecător mituit. Foile din Bu
dapesta anunță: De mai.multe săptămâni 
se vorbia la tribunalul de aici despre un 
judecător, careprimesce mită și face ,drep
tate14 aceluia, care dă mai mult. Fiind-că 
însă nu toți dmenii sciu că primesce mită, 
el se servesce de un agent, care merge pe 
la cei cu procese și cere bani, 6r decă 
găsesce împotrivire îi amenință că vor 
pierde procesul și altele de felul acesta. 
Pe acest complice care portă numele de 
Abraham Schwarz, poliția îl urmăresce de 
mai mult timp .și în cele din urmă l’a 
arestat. Pe judecător îl chiamă Dr. Oolo- 
man Sods, care în calitatea sa de judecă
tor la tribunal a presidat multe procese 
importante. In timpul din urmă colegii îl 
întâmpinau cu neîncredere și înainte de 
asta cu 6 săptămâni într’o ședință la care 
presida judecătorul Toth, er Sods era re
ferent, lui Tdth i-se părea, că referatul 
nu este imparțial. De repețite ori îi puse 
lui Soos întrebarea: „d-le judecător, se 
află acâsta la dosar ?u Sods răspundea, că 
„da', pănă ce Tdth i-a luat dosarul din 
mâni și cercetând actele s’a convins des
pre contrarul, așa că i-a spus lui Sods în 
plină ședință: „Pardon, d-1 judecător, cele 
spuse de d-vdstră nu se află la dosar” și 
procesul a eșit altminteri, nu cum ar fi 
vrut referentul... Contra lui Sods și a 
agentului său. s’a pornit cercetarea.

Naturalisările în România, „Buk. 
Tagbl.44 în ultimul său număr publică un 
articol, în care își esprimă bucuria, ce o 
sîmte în urma faptului, că în timpul din 
urmă străinii (jidovii) se naturaliseză așa 
picând în masse. De la deschiderea sesi- 
unei actuale, dice numitul diar, s’au votat 
în cameră și senat aprope mai multe îm
pământeniri, decât în timpul de 25 ani de 
la schimbarea art. 7 din constituție și până 
la începutul sesiunei. Fdia nemțescă din Bu- 
curesci crede, că naturalisările. acestea vor 
atrage asupra României simpatiile „străi
nătății14....

Călugări chaldeeni. Am mai amin
tit și cu altă ocasiune despre nisce șarla
tani din Orient, cariîmbrăcați în rase că
lugăresc! cutrieră din timp în tinip Româ-

îmî spuse cu multă părere de rău să în
cetez lecțiile. „Nu e speranță să se facă 
ceva14, încheiă el c’un aer posomorit.

In timpul acesta Zoica, care stătuse 
într’un colț cu ochii inrourați de lacrimi, 
se apropia sfidsă de mine și-mi spuse pe 
șoptite: „N’o mai iubi pe Natalița, ea nu 
te iubesce, nici nu mai e aci, a plecat la 
Buri, colo departe, în țera lor44...

Am făcut mult haz de acăstă șirete
nie copilărescă, haz care a durut’o mult 
pe biata copilă.

** *

După câte-va luni tn’am întâlnit cu 
d-1 Noreanu într’o berărie.

„A fost o comedie întrăgă cu Zoica, 
începu el. „Când m’a întrebat a doua di 
de D-ta, i-am spus că te-ai înbolnăvit, 
fiind-că ți-a spus că Natalița a plecat la 
Buri.

„De atunci în fie-care di îmi spune: 
Tată, întelnesce-te cu d-I profesor și-i 
spune să nu mai fie bolnav, că Natalița 
n’a plecat Ia Buri, am <jis eu numai așa14.

Drăguța.
Au trecut ani de-atunci... Când mă 

gândesc, o melancolie sfântă îmi cuprinde 
sufletul și ochii perduți în depărtarea 
vremii mi-i simt umed! ca și când ași fi 
îngropat acolo cea mai prețidsă comdră, 
ce mi-a fost dată de Dumnezeu.

Z. Bârsan.

Done spovedanii.
Nuvelă de 1ST. ZEPipexescm..

— Urmare. —

încetișor se duse Radu pe prispă, se 
puse în așternut cu,un gând să cheme pe 
fată să o dojenâscă, și cu dece să o lase 
în pace.

Ișl bătea capul cu fel de fel de pla
nuri, cum ar face el să o desbare de Iorgu și 
să o facă să se gândâscă la Costache al 
croitorului.

De frumos nu era Costache frumos 
ca Iorgu, el nici nu avea cal, era ceva mai 
stătut în verstă, der era om în tot locul și 
ar fi trăit fata mult mai bine cu Costache, 
decât cu Iorgu.

Ba cu un gând, ba cu altul, oftând 
câte odată, bucurându-se une-orl, începuse 

cocoșii a cânta de cpviâ, și bietul Radu nu 
închisese ochiij

Cu răcorâla adusă de rouă îl ajunse 
și obosela pe Radu și fără grije a se scula 
a doua <ji de diminâță. închise ochii și so- 
rele era de două sulițl, când îl deșteptă 
Frăsina cu glasul ei dulce:

— Scâlă tătucă să mergem la biserică, 
uite sârele ’i sus.

Deschise Radu oohii mari, îi îndreptă 
spre fiică-sa, o luă de mână, îi puse mâna 
pe fruntea lui, care ardea ca focul și dise: 
Draga tatei, m’o ierta Dumnezeu că nu mă 
pot duce la biserică, sunt bolnav. Du-te 
mai bine de-mi așterne în casă, se mă duc 
acolo să dorm o lâcă, și te rogă la D-cjeu 
să mă îndrept, că de-oi muri eu, nu te aș
teptă vr’un noroc pe drumul care ți-l’ai 
croit tu. Gândeam, draga tatei, cățdâcă te
am numai pe tine, te-o fi blagoslovit 
Dumnezeu să-mi fi bucuria bătrânețelor, 
dăr văd că pentru păcatele mele altfel îmi 
ies socotelile.

Frăsina nu soia ce să înțelâgă din 
vorbele lui tată-său, nici prin cap nu-i tre
cea că el văcțuse pe Iorgu sărutându-o și 
plecând din fenărie, dâr gândea ea, că de 

s’o îndrepta, o s’o mărite, și atunci o să 
fie tote bune.

Bietul Radu zăcu vre-o două săptă
mâni și când se sculă, cea dintâitt grije o 
avu să se întelnâsoă cu badea Constantin 
și fără mult încunjur se-i spună, că tare îl 
trage inima să se încuscrescă, căci fata lui 
e bună, o are numai pe densa, îi dă tot 
ce are la sufletul lui, o munci și el cât o 
mai pută tot pentru folosul lor, dor’ să-l 
comândeze și pe densul, să-i porte prasni- 
cele ca la un creștin ce este, să nu-1 lese 
cu țărna în gură, când s’o îndura D-cjeu 
să-l iee de pe fața pământului, țficea Radu, 
că de mult șl-a pus el ochii pe Costache 
și de s’ar pută, și-ar da și sufletul, ca să se 
facă gospodăria asta.

Bun gând ai Radule și l’am avut și 
eu gândul aista, dâr când am vrut să i-1 
spuiti într’o sără lui Costache, l’am vădut 
atâta de amărît și l’am întrebat ce are. El 
a oftat și ml-a răspuns :

— Dă tătucă, de ce nu țl-așl spune 
drept, că îmi pusesem ochii pe fata Radu
lui, o socotiam că a călca pe urmele mâ- 
ni-s’a, der ea s’a încurcat cu Iorgu lui Di
mie din Orgoescl. 
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nia, Transilvania și Ungaria sub pretext, 
că string milă pentru bisericile sărace. 
(Par’că noi n’am ave destule biserici să
race!). Am spus tot-odată, cum un ase
menea pretins călugăr a fost demascat 
mai anii trecut! într’o comună din Selă- 
giu, fiind surprins noptea, închinându-se 
după ritul jidovesc, cu cornul în frunte. 
— Acuma cetim în diarele din România, 
că în Galați s’au descoperit de asemenea 
nisce pretinși călugări chaldeeni, cari aveau 
hârtii de recomandație de la legațiunea tur- 
cescă și dela patriarchul chaldean din Oons- 
tantinopol. După declarațiile venite de la 
legațiune și de la patriarchat se vede, că 
jupânii umblau cu documente false și că 
pe lângă cerșit se mai ocupau și cu fura
tul. Intrau busna prin casele omenilor și 
decă se întâmpla să nu fie nimeni în case, 
spărgeau saltarele și furau tot ce găsiau 
de valcîre. S’au găsit la ei mai multe ins
trumente de spart, precum și sume însem
nate de bani. Din Galați au fost trans
portați la Bucuresci, unde își vor lua pe- 
depsa. Pe unul îl chiamă Al. Simon (!) ăr 
pe celălalt Diaco Pavel.

0 fabrică de brânză se va înființa 
în Sibiiu. Ea se va ocupa mai ales cu pro
ducerea și prelucrarea mai fină a brânzei 
de die din Ardeal. Brânza asta va exporta-o 
în străinătate, precum a făcut și pănă acum, 
der în măsură mai mică. Cu brânza așa 
numită de Făgăraș, se va începe deja în 
luna viitore.

Einke. Comitetul societății culturale 
maghiare numită „Emke" și-a ținut în 
diua de 12 Februarie ședința lunară ordi
nară în Clușiu sub președința contelui 
Beldi Akos. S'a raportat despre înscrierea 
a 202 membrii noi, dintre carî 21 funda
tori și 181 ordinari. Din raportul cassie- 
rului vedem, că revirimentul lunei trecute 
a fost 211.150 cor. 53 filerl. Incassare de 
bani gata 5237 c. 95 fii. Averea totală a 
kulturegyletului era la 31 Ianuarie de 
2 850.152 cor. 56 filerl.

Cassa de ajutorare pentru bolnavi. 
Ministrul de comerciu a aprobat prin or
dinul seu nr. 82.056/VIII—1902 statutele 
casei de ajutorare din Brașov, modificate în 
ședința .de Ia 27 Sept. 1902. Conform 
acestei modificări, contribuția de membru 
s’a urcat de la 2% la 3°/0- In urma hotă- 
rîrei magistratului comunal al orașului 
Brașov de sub nr. 1792, aceste taxe urcate 
sunt de a-se incassa începând cu 1 Martie 
a. c. Direcția cassei a hotărît în ultima 
sa ședință, ca de-ocamdată să se acorde 
îngrijire medicală gratuită și membrilor 
familiei celor asigurați, însă cheltuiala 
medicamentelor va fi dator a o suporta 
capul familiei din al său, pănă se va în
drepta spre mai bine starea cassei.

Un neguțător de porci jefuit. Io
sif Kratochwil, neguțător de porci din 

Boemia a fost dilele trecute în Clușiu în 
afaceri neguțătoresci și după ce și-a is
prăvit daraverile a plecat la Steinbruch. 
Se aședă într’un compartiment de clasa a 
doua și se culcă să ddrmă. Când s’a tre
zit era dincolo de Oradea și cu grdză a 
observat, că n’are cisme în picidre și nici 
pălărie, surtucul îi era sfășiat în partea 
drăptă er de la vestă îi lipsea t<5tă aripa 
dreptă, împreună cu portofele și cu banii 
Norocul lui, că în Clușiu pusese vre-o 
10.000 cor. la poștă și nu avea în buzu
nar, decât 20 cordne. Tîlharul, pe semne 
care îl adormise pe Kratochwill, vă- 
dând că n’are bani, de ciudă și-a bă
tut joc de el, desbrăcându-1. La gara cea 
mai apropiată s’a coborît din tren așa 
desculț și cu capul gol cum era și a de
nunțat lucrul șefului de gară.

Logodnic hoț. Rozsi Lajos era fiul 
unui notar pensionat și era vicenotar în 
Hodoș. In comuna Hodoș era și postă 'și 
poștăriță era d-șdra Egresi Gizella. Lajos 
se îndrăgosti de d șoră și se logodi cu 
ea. Din când în când îi și ajuta la can
celarie. De un timp încoce d-șora observă 
că îi lipsia din saltar când un fiorin, când 
doi, când mai mulți, credea că o fură 
slujnica. Nici prin gând nu-i trecea să 
bănuescă pe logodnic, pănă ce mai alal- 
tăeri d-șora eșind pentru un moment din 
casă, tînăr.ul deschise saltarul cu o cheie 
streină. Tocmai atunci întră mama d-șorei 
în casă. Rozsi a vrut să fugă, însă fu îm
piedecat și dat pe mâna gendarmerie!.

Striviți de un copaciti. Mihail 
Benciu din Oșand tăia lemne în pădure 
er nevasta lui i a dus de mâncare. Amân
doi se așezară sub un copac, care de ju
mătate era tăiet și trunchiul i-se ținea 
numai în cealaltă jumătate. De-odată s’a 
răsturnat copacul și i-a strivit pe amândoi.

O bncurie pentru cei ce sufer de 
Reumatism este vestea, care o răspândesc 
cei ce au suferit de șoldină' și reumatism 
despre alifia lui Zoltan. Acest mijloc es- 
celent vindecă în scurt timp cele mai 
grele suferințe de șoldină și reumatism, 
ceea ce constată numărdse scrisori de re- 
cunoscință și declarații din partea medici
lor. Se procură la farmacia lui Bela Zoltan 
Budapesta. Sticla cu 2 cor.

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

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, Lipsă de apetit, seu stomacu- 
nu le funcționeză regulat, pot conta la vindecare si
gură în scurt timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambvrsă, de far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provâijut cu marca de contra
venția și subscriere.

Principesa rătăcită.
Ce s’a întîmplat cu principesa Luisa 

despre care se scie, că a fugit de la băr
bat, părăsindu-1 cu necredință, pe el și 
cei 5 copii, și s’a îngurluit cu un băețan- 
dru mai tinăr cu 10 ani decât densa?

La început spunea sus și tare, că ea 
nu vrea să scie de nici o coronă, nici de ni
mica, ci vre se trăescă cum îi place și 
cu cine-i place și că de profesorul Giron 
nu se va lăsa până la imîrte, de drece 
copilul al șeselea pe care îl portă acum 
în pântece, este de la densul.

Apoi mai spunea, că vrea să trecă 
de la religia catolică la cea protestantă, 
în care religie nădăjduia, că se va pute 
căsători cu amantul seu.

Vitejia femeii rătăcite însă n’a ținut 
mult. Curtea regală din Dresda a despo- 
iat’o de tdte drepturile, ce le avea, er tri
bunalul a hotărît se o despartă de bărbat. 
Acum ar fi fost să-și capete ără înapoi 
numele și rangul, ce l’a avut ca fată, și 
să fie numită d’acum înainte Archiducesa 
Luisa. Dăr Maiestatea Sa Francisc Iosif 
a lipsit’o de asemenea de t6te rangurile 
și a scos-o din ceta Archiduceselor.

Intr’aceea i-s’a înbolnăvit și un băiat 
și aurind de acesta a însărcinat pe un 
advocat se teiegrafeze la Dresda, rugân- 
du-se să aibă milă de ea și să o îngădue 
să se întorcă măcar pentru câteva ciasuri 
la Dresda, ca să stea la patul fiiului ei 
bolnav. Din Dresda i-a venit răspuns, că 
în nici un chip nu i se îngâdue acesta.

Atunci mama desnădăjduită a tele- 
grafiat la papa de la Roma și i-a dis așa: 
„Prea Sfințite părinte! Ai milă de fiica ta 
nenorocită, care se stinge de durere și de 
dorjlupă copilul său bolnav, care de atunci 
pote a și murit. Ia-o sub aripele fale ocro- 
titdre și trimite-i mângâiere, mijlocind la 
curtea din Dresda, se mă pot întărce spre 
a-mi vedea copilul."

Și se dice că papa i-ar fi răspuns că o 
va ocroti, decă se va daspărți de Giron 
și va întră de ocamdată într’o casă de 
sănătate.

In adevăr principesa s’a despărțit de 
Giron și a întrat în casa de sănătate „La 
Meterie* nu departe de Geneva, unde va 
sta până după ce va nasce copilul.

Aici s’a dus advocatul ei, Lachenal 
și i-a adus la cunoscință hotărîrea tribu
nalului, prin care se despaite de bărbat. 
Principele îi va da o sumă drecare pe an, 
din care se trăiescă.

Unele diare spun, că principesa ar 
fi cam smintită și că casa aceea de sănă
tate, unde s’a adăpostit, ar fi o casă de 
nebuni.

Stă așa s’a sfîrșit drama familiară, 
care a adus atâta supărare în două fami
lii domnitore, în cea din Dresda și în cea 
din Viena, și care a dat o pildă atât de 

rea poporelor, cari ar aștepta ca cei sus 
puși se stralucescă prin virtuți și prin 
purtarea morală și bună-cuviință.

Serate de-ale meseriasiior români.
Sibiiu, 1 Febr. c.

Joia trecută (29 Ian. n. c.) s’a ținut 
prima ședință literară a Reuniunei sodali- 
lor români din Sibiiu.

Cursul ședinței a fost următorul: Pre
sidents Reuniunei, d-1 Victor Tordășianu 
bineventând numărosul public declară I. șe
dință din anul acesta deschisă.

Ostenelele cârmacilor Reuniunei, din 
cursul timpului de la ultima nostră ședință, 
s’au reoglindat din sumarele ședințelor ad
ministrative, cetite de d-1 loan Apolzan, 
notarul Reuniunei, și urmărite de toți cu 
viuă atențiune.

D-șora Maria Iordan, preda cu price
pere poesia „Băiata de Țigan", de Maria 
Ernest. Mititelul Ilarie Boia ne-a dat do
vedi despre presența de spirit și despre 
progresul frumos ce îl face în arta decla- 
matorică, prin predarea poesiei „'Fata lui 
Neacș", de I. Nenițescu. Sodalul lăcătuș, 
d-1 Pamfilie Crișan, ne-a redat destui de 
bine poesia „Trei de-odată“, de Maria Cio
ban. Măiestrul compactor, de curând sta
bilit în Sibiiu, d-1 Petru llieș, ne-a ținut 
o frumosă disertație despre istoricul com- 
pactoriei și despre ffumosele cunoscințe ce 
și le-a câștigat prin România și prin mai 
multe orașe din patria nostră. Sodalul croi
tor, d-1 Dem. Jurca, ne a predat cu mult 
simțământ poesia „Rugăciunea Românului", 
de G. Bucșa. D-șora Parasehiva Dumitru 
și-a făcut intrarea în șirul debutanților noș
tri cu poesia „Un suspin", predată destul 
de bine. Indispensabilul Filimon Delorean, 
a produs mult haz cu predarea „Cântului 
al 3-lea“, din isprăvile lui Păcală, de P. 
Dulf. D-1 Nicolae Bratu, ne-a declamat cu 
pricepere pe .Rada" lui Coșbuc. D 1 com
pactor P. llieș, mai urcând odată tribuna, 
ne cetesce cu frumos accent disertațiunea 
„Femeia și limba română", de Crist. Ne- 
goescu. Micuțul Ilarie Boia, cu cele „20 
de gâște", de Speranță, ne-a umplut pe 
toți de veselie și de dorința de a-1 asculta 
cât mai des. Două romanțe cântate de d-1 
Nicolae Ișan, maestru pilar și două com- 
posiții de ale nostre, esecutate la pian, de 
prietenul clasei nostre de mijloc, d-1 Au- 
gstin Bena, cleric, au format punctele ul
time ale programului seratei.

Presidentul nostru mulțumind atât de
butanților, cât și număroșilor ospețl, ne 
pune în vedere aranjarea în cursul carnevalu- 
lui a unei producțiuul publice împreunate cu 
concert, teatru și joc și, declară la ora 10 
și un pătrar ședința de închisă

nDichișu.

— Or fi și minciuni dragul tatucăi, îi 
diseiîi eu.

— Minciuni, minoiunl or fi tătucă 
cele care le spun omenii, dăr cele care le 
văd eu nu mai sunt minciuni.

— Nu l’am mai întrebat nimic Radule, 
căci nu a-șl vrâ să-i leg eu petra de gât.

Se depărtară bătrânii cu durerea în 
sufletele lor, că nu-șl pot face bucuria bă- 
trânețelor încuscrindu-se, ei cari trăiră mai 
mult de trei-decl de ani în bună prietinie.

** *
Pe la începutul lui Brumariă (Octom- 

vrie) într’o Sâmbătă d’amedl, Costache se 
dusese peste deal la Bogdănița să-și cum
pere vre-o două pacuri de tutun, și nu 
găsise.

Să întărse de vreme acasă, luâ cheia 
de unde scia numai el și tătucă-său să o 
pună, deschise ușa, luâ de "pe draniță o 
bucățică de palancă, turna într’un talger o 
lâcă de lapte, mânca, puse la locul lor tote 
lucrurile și fiind-că badea Constantin nu 
venise, gândi Costache să dea o fugă pănă 
la OrgoescI în sat, căci bănuia el că dâcă 
nu o fi tutun nici la cârciuma lui Nicoliță, 
apoi nu mai este pe nicăirl.

Pe la sfințitul sdrelui întră Costache 
în sat, se duse la Nicoliță, își luă cinci pă- 
curl de tutun, și când vru să plătescă după 
obiceiul lui cam fudulesc, se făcu că nu 
nimeresce paralel© printre zimții de aur, 
din care tot-dăuna purta măcar câte cinci, 
șese la densul, mai ceru și un mic de vin, mai 
stătu de vorbă cu Nicoliță și cu patru flă
căi din OrgoescI, între care era șilorgului 
Dimie, apoi flăcăii plecară și ca la vr’un ceas 
în urma lor plecă și Oostache când răsărise 
luna rotundă cât un cap de vlădică.

De abia trecuse Costache de porta 
țarnei și simți că-i cald, îți dădu căciula 
pe câfă, își răsuci paltonul de-asupra ume
rilor cu polele în sus, își împreună manile 
la spate strîngând de-asupra lor pilele 
surtucului și mergea, privind drept dragul 
la lună, care lumina ca diua, nici încet nici 
repede cătră casă unde îl aștepta bietul 
tatu-său cu mămăliga pe foc dor o pica ba 
acu ba acu.

Așteptase cât așteptase bietul moșnâg 
și vădend că nu mai vine Costache, turnă 
mămăliga pe fund, rupse un picior din pu
iul cel fript, mâncă și se culcă oftând.

De-abia închisese ochii și un vis ana

poda îl sculă din somn. I-se păruse lui, că 
la coda iazului Tufoei, Costache al lui co
sea nisce rogoz și dintr’o salcie scorbosă 
eșise pe rând patru bălaurl, se încolăcise 
împrejurul lui Costache, îl luară și intrară 
cu el în scorboră. Când se deșteptă speriat 
bietul badea Constantin, nisce picături mari 
de sudore rece își șterse de pe frunte, îl 
apucă un cutremur.ca de friguri și de groza 
visului nu mai putu adormi pănă la diuă.

A doua di era Duminecă, se duse la 
biserică să se mai roge lui Dumnedeu, și 
pe drum când se întorcea, ii părea o poștă 
pănă să ajungă acasă să găsâscă pe Cos- 
tache și să-i spuie și lui visul cel strașnic, 
care îl visase noptea.

Acasă ușa încuiată, cheia de unde o 
pusese nu o mai mișcase nimenea, Cos- 
tache nu se arătase de fel.

Cu multă grije de întâmplarea asta, 
badea Costantin luă câte-va îmbucături din 
puiul fript și măliguță rece ce le oprise 
de cu seră pentru Costache, și eși prin sat 
ca să mai cerceteze de fiu-său și să se mai 
întelnâscă cu omeni de sâma și puterile 
lui, că dor nu de geaba a lăsat Dumnedeu 
și sărbătorile.

De cum eșise din casă vădu pregătiri 
la casa Radului și afla, că Frăsina se logo- 
desce în sera aceea cu Iorgu lui Dimie din 
OrgoeștI. Logodna se făcea cam pe ne- 
sciute, căci chiar cu o di mai înainte nu 
era nimica hotărît și încă singur Iorgu 
spusese la unii, că nu are parale că ar 
logodi.

Ca o săgătă trecu prin inima lui ba
dea Constantin vestea asta. Decă ar fi fost 
Frăsina cuminte, putea să fie nora lui. Ui
tase par’că de-ocamdată,'că de Costache nu 
scie nimic de o di. întreba el pe nisce 
bmeni dela Bogdănița și îi spusese, că l’au 
vădutla crâșma Juverdianului, alții spuneau 
că l’au vădut ridicând dealul cătră pădurea 
Jorii, unii că l’au vădut trecând pe din sus 
de sat cătră OrgoescI, ba chiar Nicoliță 
crâșmarul spunea, că a fost Sâmbătă pe la 
el și a plecat după-ce răsărise luna cu 
cinci pacuri de tutun cătră Limbăescl.

Așteptase o di, așteptase două badea 
Constantin și fecioru-său nu se mai arătase.

Se svonise prin prejur, că de la lo
godna fetei Radului, Costache al croitoru
lui s’a dus în lume.

Una câte una dilele treceau și cu fie-
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Adunarea generală a corului 
din Cuvesci.

Corul vocal rom. gr. or. din Cuvescl- 
Kbvesd (ppb. Lipovei) conform §. 16 din 
statute ș’a ținut adunarea sa generală or
dinară Duminecă la 26 Ianuarie a. c., pre
cum urmeză:

Părintele capelan loan Suciu din în
credințarea veteranului paroch Iosif Iorgo- 
viciu, după-ce constată presența maiorității 
membrilor, declară adunarea deschisă. 
După cetirea raportului despre activitatea 
corului în anul espirat, adunarea aprobă 
următdrele propuneri ale comitetului:

Se voteză mulțămită protocolară și 
publică 1) On. administrațiunl a foiei „Gaz. 
Trans.“ din Brașov pentru trimiterea gra
tuită a foiei la adresa Corului. 2) St. D-n 
forestier Iuliu Cseres pentru dăruirea unor 
bradi și arbori, cari s’au plantat în ocolul 
casei corului. 3) Corului vocal din lezvin 
pentru ofertul de 3 corone; D-lui preot 
Filip Vuia din Aga pentru ofertul de 2 
corone. 4) D-lui Teodor Suciu diriginte de 
■cor în Semlac pentru dăruirea mai multor 
cântece, poesii și piese teatrale, alegându-1 
adunarea și ca membru onorar. 5) Se es- 
primă condolența pentru trecere din vieță 
a unui membru onorar în persona deceda
tului Vichentie Torni, fiu al comunei nos- 
tre și fost notar în Duplay-Temes-Vâralya 
(cerc. Bis. albă).

Se stabilesce lista membrilor cu 30 
membrii activi (coriști), 18 membrii fun
datori, 8 ajutători, 6 binefăcetori și 5 ono
rari, de tot 67 de membrii.

Se aprobă inventarul corului cu o 
avere de 1111 cor. 37 bani.

în fine venind la ordinea dilei, se face 
alegerea oficialilor; se aleg: președinte On. 
D-n Iosif Iorgoviciu preot; vice-președinte, 
diriginte și bibliotecar Georgiu Torni în
vățător; cassar al fondului societății Za- 
harie Jichiciu cassar com.; cassar al mem
brilor activi Moise Jichiciu. econom corist; 
notar Georgiu Peia econom-corist. Purtă
tor al stăgului corului Tanasie Popoviciu 
econom-corist; tutor al corului Vichente 
Miat econom-corist.

Cu acesta finindu-se punctele din 
program, adunarea se închide, er cu au- 
tenticarea protocolului se împuternicesc 
membrii Vasile lorgoviciu pădurar regesc 
și Vichente Momir, jude.

Cuvesci, la 27 Ian. 1903.
Georgiu Torni.

Convocare.
„ Reuniunea socialilor români din 

Clușiu își va ține adunarea generală Du
minecă în 15 Febr. st. n. a. c. la drele 5 
p. m. în sala cea mare a „Economului1* 
din strada „Weselenyi** la care sunt Invi
tați pe lângă membrii din loc și din pro
vincie, toți aceia cărora le zace la inimă 

prosperarea și înflorirea clasei mijlocie 
române.

Programa: 1) Deschiderea adunărei 
prin president. 2) Raportul comitetului prin 
secretar. 3) Esmiterea unei comisiunl pen
tru înscrierea membrilor. 4) Scrutarea bi
lanțului venitelor și erogatelor fondului so- 
dalilor și al elevilor. 5) Statorirea prelimi
narului anului 1903. 6) Alte moțiuni. 
7) Alegerea noului comitet. 8) Esmiterea 
unei comisiuni verificătdre. 9) Cuvânt de 
închidere.

Din ședința cornitetuhn, ținută în 
Clușiu, în 8 Febr. n. 1903.

Basiliu Podobă, Iacob Mureșan, 
preș. secretarul reun.

Intimpinare.
D-l Ioan Bucur, preot, în Sângeorgiul- 

de-Cârapie, ne trimite o întâmpinare mai 
lungă la scirea „lucruri slabe“ publicată 
în numeral trecut de Duminecă (nr. 4) al 
foiei nostre. Etă, în meritul lucrului, ce 
spune d-l Bucur:

....In 14 Ianuarie 1903 curatoratul 
bisericesc-școlastic decide arândarea rea
lităților parochiale prin licitațiune publică; 
tot atunci stabilesce și condițiunile de li
citare, pe cari și domnii din tufe le sub
scriu. Decisul acesta a fost publicat în 
modul îndatinat în comună. Cine s’a inte
resat de causă, a putut se se informeze 
despre aceste condițiuni în cancelaria ofi
ciului parochial. între aceștia a fost și 
arendatorul marei proprietăți a lui Simon 
Albert, jidanul Lob, căruia i-am declarat, 
că pe basa caracterului „public1* al licita- 
țiunei, nu-i pot denega. dreptul la licitare (?!), 
altcum competința lui va forma obiect de 
pertractare în plenul adunărei. Denegân- 
du-i-se înse competința, arendatorul a fost 
dat afară. Prin acest răspuns, nu am voit 
se documentez sentimente filo - semitice 
față de acest judeu, ci în calitate de pre
ședinte al comitetului parochial, am vrut 
numai se observ și respectez condițiunile 
de licitare, lăsând cestia spre resolvire 
definitivă adunărei generale.

Comitetul bisericesc a admis, er adu
narea generală a aprobat licitarea publică, 
pentru-că avea în vedere resolvirea multor 
cestiuni bisericesc! și școlare, cari cereau 
bani. Intre acestea cea dintâiil era susți
nerea caracterului confesional al școlei 
din propriele sale puteri și fără de a re
curge la ajutor strein.

Afară de aceea, trista esperință din 
trecut ne-a cumințit. Arendarea realită
ților bisericescl-școlastice, din lipsa de li- 
citanți, încă de mult era așa dicend ino- 
nopolisată aprope numai pentru familia 
Șimon — escepționându-se familia regre
tatului Ludovic Șimon, care nici când n'a 
ținut locurile parochiale. — Poporul nu 
prea cuteza a se dimite în licitație cu 
membrii acestei familii, și astfel locurile 
bisericescl-școlastice nu se puteau valora. 
De aici provine, că locurile cari adi pro- 
venteză 540 cor., prin deceniile trecute 
abia aduceau 60—130 fl. Ba tabla școlei de 
26 jug. era arendată cu 30—-70 fl., as- 
țăcji înse valdrea ’i s’a ridicat la 315 cor. 
Er când pote vre-odată și poporul își per

mitea luxul de a licita, atunci „vitejii din 
tufă** ’i sciau pune astfel de condițiuni, 
încât pentru ei era imposibilă licitarea. 
Trebile acestea întru adevăr slabe au dăi
nuit pănă când subscrisul am ocupat pa- 
rochia acesta la 1895. Pe acel timp locu
rile parochiale, ca de regulă, erau în mâna 
familiei Șimon cu prețul de 233 fl.; deja 
la prima licitație, dând și poporului posi
bilitate de a pute licita, aceleași locuri 
s’au urcat la 420 fl., er adi aduc 960 cor. 
Acum judece On. public cum am condus 
afacerile financiare ale parochiei mele!

Acestea sunt țipetile de durere, aces
tea sunt ieremiadele d-lor „ascunși sub 
vălul întunecimei", er nu pretinsele mele 
sentimente filo-semitice, cu atât mai puțin 
durerea lor față de biserică și școlă....

Ce privesce bârfelele tendențiose adre
sate personei mele, pe acele le declar de 
tot atâtea scornituri calumniatore, vred
nice de caracterul celui ce le-a scris. Er’ 
față cu vătămarea reputațiunei mele cres- 
cinesci și naționale, cuprinsă în proposiția 
„ofertul era compus de mâna On. d-n Bu
cur4 ;;de<flar,; că ofertul presentat de arân- 
datorul Lob la licitațiunea realităților bi
sericesc! și școlastice din Sângeorgiul-dfe- 
Câmpie, ținută la 2 Februarie 1903, nu a 
fost nici compus, nici scris de mine în 
vre-o limbă ore-care. Er la cas când cine
va în mod legal — nu prin povești, nici 
prin scornituri — ar fi în stare se docu
menteze contrarul celor declarate de mine, 
atunci mă oblig a plăti din al meu restul 
datoriei de 296 corone, ce biserica nostră 
ma' are la „Albina1*....

Sângeorgiul-de-Câmpie, la 10 Februa
rie 1903.

loan Bucur, 
paroch gr. cat.

Dări de semă și mulțumite publice.
Cu ocasiunea producț.iunei dată de 

„Societatea de lectură română din Râșnov**, 
Joi în 26 Decemvrie v. 1902 (a 2-a di de 
Crăciun) au întrat, în favorul societăței, 
de la următorii douml:

loan Teculescu, protopresb. în Alba- 
i Iulia 2 cor., G. Proca înv. pens. în loc 
j 2 cor. Contribuirî peste taxă, de la domnii 

u rmatorl:
Ioan Hamsea, paroch în loc, cor. 1 

60 bani. Dr. G. Proca, secretar consist. în 
Sibiiu 1 cor. 60 bani. Const. Proca, par. 
80 bani. Iulius Vasilica 80 bani. losefSpei- 
del, negustor 40 bani Georg Schiel, respi- 
cient, 40 bani. N. Patron, birtaș, 40 bani, 
toți din Râșnov. Vart. Bude, înv. ZernescI 
40 bani, Bratu Tipei, înv. în loc 40 bani, 
Aron Mețiapu, înv. ZernescI 20 bani, G. Po- 
povicl, econom, StupinI 20 bani. I. Ilie 20 
bani, Tr. Mețianu, inginer, 20 bani.

Venitul a fost de 212 cor. 46 bani. 
Substragend spesele de 127 cor. 80 bani, 
rămâne un profit curat de 84 cor. 66 bani, 
care sumă s’a adaus la fondul societății, 

i’rimăscă marinimoșii domni, prin 
acesta căldurosa nostră mulțumită publică.

Reșnov, 10 Ianuar 1901.
Pentru societate:

Romul Cristolovean, George Ilie,
președinte. cassar.

Virgil Blide,
notar.

Cu ocasiunea producțiunei musicale- 
teatrele împreunată cu dans, arangiată de 
corpul învățătoresc din Codlea, Joi în 26 
Dec. v. 1902 (8 Ian. n. 1903, a doua 4' 8e 
Crăciun) s’a incassat cu totul suma de 
200 cor.

Subtragendu-se de aici suma speselor 
de 159 cor., a rămas un venit curat de 41 
corâne, care sumă se va întrebuința pentru 
procurarea de cărți pentru biblioteca școlară.

Cu acesta ocasiune 'au întrat următo- 
rele contribuirî peste taxă: 1) I. Sporea
înv. Feidiora 80 bani. 2) G. Tăban, învăț. 
Feldiora 1 cor. 3) V. Creangă 80 bani.
4) G. Todorache, învăț. Hălchiu, 80 bani.
5) I. Vlădărean, Feldiora 60 bani, 6) Ilie 
Oana, notar, ȚințarI 60 bani. 7) Leonte 
Taus, înv. ȚințarI 60 bani. 81 B. Bergel, 
propr. Codlea, 80 bani.

Piimâscă marinimoșii domni prin 
acăsta căldurosa nostră mulțumită.

Codlea, în 10 Ian. 1903.
Corpul învețătoresc.

Literatura.
A apărut:

Constitnțiunea patriei, seu drep
turile și datorințele cetățenesc! pentru sco
tele civile institutele pedagogice, pentru 
învățători și privați, de loan F. Negruțiu, 
Blașiu 1903. Tipografia Seminarului archi- 
diecesan. Prețul: 50 fileri.

—„Baladepoporale* de Avram Cor
cea. O broșură elegant tipărită de 137 pa
gini, conține o mulțime de poesii poporale, 
cari caraeteriseză fantasia poetică a popo
rului nostru Aceste poesii s’au cules de 
autor de la uu lăutar din Bănat cu nu
mele „Vincenție Micu“. Prețul broșurei e 
1 cor. 60 bani plus 20 bani porto. Se pote 
procura de la tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

-—A apărut tomul I. din „Novele11 de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoridre frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor 
60 bani plus 20 bani porto. pote pro 
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov

Budapesta, 13 Februarie. „Ma- 
I gyarorszag4 afirmă, că nu numai 
ofițerii din reservă ai corpului de 
armată din Budapesta, ci și ofițerii 
corpurilor de la granița balcanică 
au primit ordin confidențial, se fie 
gata, ca în timp de 24 bre se pbtă 
merge la regimentele lor.

Viena, 13 Februarie. O scire ofi- 
ciosă din Oonstantinopol anunță or
dinul Sultanului pentru o nouă mo- 
bilisare a 15,000 nizami pe frontiera 
Rumeliei orientale.

Berlin, 13 Februarie. „Berliner 
Tgbll.“ pretinde a soi, că România 
a adresat puterilor un memoriu. în 
care face responsabile pe Turcia și 
Bulgaria de turburările macedonene.

care di se scurta vieța sărmanulai badea 
Constautin cu câte un au. La început cre
dea că e șagă, ba o să vină mâne, ba o să 
vină poimâne, ba s’o fi dus la tergul Bâr
ladului după marfă, balaVăslui, ba la Do- 
■colina, dăr tote prepusurile acestea nu pu
tură ținea decât o săptămână și vădend că 
nu se mai întorce, badea Constantin își luă 
feciorii cei mai mari, oe Gheorghe și pe 
loniță, să-l caute pe Costache.

Tote fântânile părăsite pănă la tergul 
Bârladului și pănă la Vaslui le cercetase 
nu cumva Costache să fie dat în vre-una 
de niscai-va tâlhari. Cel puțin decă l’ar fi 
găsit măcar mort, tot ar fi fost calea-valea, 
der fără să-l scie unde-i, era mai grozav 
pentru dânșii.

Trecuse patru săptămâni încheiate de 
când nu se soieanimica de Costache. Frăsina 
se cununase de două săptămâni cu lorgu 
lui Dimie și el se mutase cu socru-săuîn casă. 
Inima lui Radu pare că-i spunea, că nenoro
cirea i-a întrat în casă de-odată cu ginerile.

Fel de fel de vorbe erau printre omeni 
despre Costache al croitorului, deră mai cu 
temeifi și mai de credut rra aceea, că lui Oos- 
itache îi fusese dragă tare Frăsina Radului și 

că dâcă a aflat de logodna ei, s’a dus în lume 
să nu i-se mai afle de scire. Badea Cons
tantin mai ar fi credut și el vorba asta când 
a audit’o, der de-odată își aduse aminte 
de visul Iui din noptea când plecase Cos- 
tache și se înfiora din tălpi pănă în creș
tet. Dinăuntru îi spunea par’că nu soiu 
cine, că Costache nu l’ar fi lăsat pe densul 
singur și să se ducă în lume.

Desnădăjduit seduse pe la saleea cea 
scorburosă, căută în scorbura ei și cu vre-o 
trei bucăți de putregăit! scose o margine 
de pălărie veche și cu ele și încredințarea 
că Costache nu era acolo.

Dintre toți numai cocona Mariora, 
care rămăsese văduvă, căci pe la sfântul 
Ilie murise cuconul Petrache, bănuia că 
Costache a vrut săi mănânce banii, de 
aceea s’a prefecut că e dus în lume; dâră 
când vădu în diua de sfântul Dumitru des 
de dimineță pe badea Cons'antin pe portă 
și când ajunse la scară își scose căciula, 
dise un sărut mâna, deschise punga lui cu 
băierl legate de gât, scose din ea o pete- 
cuță, o deslegâ și numără din ea opt zim- 
țișorl de aur în palma șoconei Maridrei, îi 
porni șirâie de lacrimi din ochi și dise:

— Cum a vrut Dumnedeu se nu mai fie 
nici cel care a dat nici cel care a luat pa
ralele.

— Matale cuconă Mărioră, te mângăi 
că măcar vedl unde e îngropat cuconul Pe
trache, der eu nici atâta mângâiere nu am 
pentru Costache al meu.

" GinStea moșneagului schimbă tote gân
durile cucdnei Măridrei, cu ochii plini de 
lacrimi întră și ea în casă, aduse înscrisul, 
îl dădu moșndgului și povestia la mulțl cu 
mirare despre așa omeni cinstiți.

O singură nădejde mai era în inima 
lui Constautin 1 roitorului, aceea că pote 
Costache s’o fi dus în Bacău la meșteru 
de la care învățase el ciobotăria.

Era cale de cinci poște de la Lim- 
băesei la Bacău și opt dâluri de tăiat de-a 
eurmeclișul, și cei șâpte-decl de ani trecuțl 
ai lui badea Constantin erau greu de pur
tat în vreme de iernă atâta cale, dâr ce 
nu face dorul de părinte pentru fecior? De 
aceea aștepta să trecă numai Sfinții Voivo4l 
ca să plece la Bacău, căci dor’ era hra
mul bisericei satului și apucase ei la diua 
aceea să fie toți pe acasă, să se adune la 

biserică și să ducă fie-care ce pdte și ce-1 
lasă inima.

Spre sfinții VoivodI badea Constantin 
bătuse O sută de mătănii, rugându-i să-l 
lumineze, ddr’ șl-o pute găsi feciorul.

Era plină ograda bisericei de lume 
din satele VlădescI și Limbăescl. Un fru
mos sore de tomnă începuse a topi bruma 
de două degete ce că4use din belșug în 
acea nopte. Se întinsese mesele, vre-o câ- 
te-va polobdce cu cepurile la ele slujau să 
se împartă vinul din ele de sufletul răpo- 
saților și de diua sfinților Archanghell.

Pe drumul de dincolo de părău tre
ceau opt cară de ale Căpușnenilor cu des- 
picăturl de fag la târgul Bârladului, și în 
dreptul bisericei se opriră.

— Măi omeni, striga un glas puter
nic, ce sămăna să fi fost al lui Năgâț pă
durarul, spuneți lui badea Constantin Croi
torul să se ducă acasă, că i-am adus pe 
Costache. Ca un flăcău de douăzeci de ani 
pleca moșneagul, și după densul feciorii și 
nurorile luiși o pusderie de nepoți, cu pașii 
spornici o tăiară cătră Limbăescl.

Galben, cu ochii duși în fundul capu
lui, slab, scofâlcit, cu fălcile încleștate, îm-
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Slăbirea credinței?
(Fin e).

Dâr nu numai partea rea s’o cău
tăm, ci sâ scătem Ia ivelă și partea 
cea bună, și se încercăm a arăta 
câre-va din mijldcele prin carî se 
pote consolida în popor tăria cre
dinței în legea și tradițiunile lui stră
moșesc!.

SuDt preoți și învețător! buni, 
vrednici într’adever de numele ce-1 
pdrtă și conscii de chemarea lor. 
Aceștia sunt adeverații păstori și 
luminător! ai poporului. Prin cuvent 
și faptă, prin esemple și purtare, ei 
sciu și pot întări poporul în credința 
strămoșbscă sunt în stare se-1 alipescă 
strîns de biserică și de așefțămintele 
ei, pot face lucruri mari cu el. Ei 
lumineză turma lor, ca și luminarea 
întunericul.

Amvonul e locul de unde preoții 
noștri se împartă poporului sfaturi 
folositore, se i pună la inima binele 
obștesc, se-i înalțe evlavia și se-1 
consolideze în iubirea cătră tot ce 
constitue binele și fericirea lui.

Der preotulși învățătorul care e pă
truns de a leverata lui chemare, nu 
numai de pe amvon și de pe cate 
dră. ci și afară de biserică și șcdlă 
trebue să fie părintele lui adevărat.

Gri unde cere necesitatea și mo
mentul, el va sci să sară în ajutorul 
poporenilor săi, ici mângâindu-i în 
năcasuri și în luptele vieții, colo aju
tă ndu-i cu un sfat bun, cu abaterea 
lor de la căile greșite, cu păzirea 
lor de cursele primejdiăse ce adese 
i-se pun de râu voitori.

In opera acăsta sublimă nu e 
de ajuns însă ca numai preoții și 
învățătorii se-șî facă pe deplin da
toria. Trebue ca și omenii cu carte 
din mijlocul poporului să fie pătrunși 
de adevăratele principii creștinesc!, 
se propoveduăscă tot ce p6te fi în 
interesul înaintării morale și mate
riale a țerănimei nostre. Numai 
atunci se va pute, ca lumina ce o 
împrăscie șcăla și biserica, se crăscă 
și se aducă răde binecuvântate. Să 
se ferescă omenii noștri cu carte din 
mijlocul poporului a urma esemplul 
acelora, cari uitându-și de ei și de 
binele obștesc, (fie: „beți și mâncați 
frații r, căci raiul nu e în ceriu, ci 
pe pământ. “ Astfel de dmenl fac 
gură mare și ispravă puțină, sunt 
lipsiți de orl-ce ideal și nu veneză 
decât, după deșertăciuni vremelnice.

*) A se vede nr. 3 de Duminecă al „Gaz. 
Trans.“ din 1903.

Se v§ feriți de astfel de âmenl, cari 
nu ve sunt nici binevoitori nici nu 
se însuflețesc de nimic sfânt, ci 'șl 
trăesc viâța fără nici o țintă și fără 
a fi pătrunși de simțământul datoriei 
cătră causa cea mare a culturii și 
progresului poporului.

0 mare și grea răspundere au 
preoții și mirenii luminați, cari trăesc 
în mijlocul poporului, față de cres- 
cerea tinerimei nostre. Tinerimea de 
acjl fiind bărbații de mâne, ea trebue 
crescută mai ’nainte de tote în spi
ritul frumoselor învețăturl ale bi- 
sericei și a tradițiunilor naționale. 
Direcțiunea ce i-se dă acji acestei 
tineriml, va forma drumul ei în 
viâță. Bun va fi drumul, decă bună 
este direcțiunea, și scopul la care 
țîntim va fi atins îndoit mai curând 
atunci, când tinerimea nostră, for
mată după modelul virtuților crești
nesc! și naționale, nu va devia din 
calea ce i-au arătat'o părinții și bi
nevoitorii ei.

Multe s’ar mai putâ dice la acest 
obiect, precum multe s’au și cțis, eu 
însă me mărginesc la atâta, dorind 
din inimă celor chemați a conduce 
și sfătui nemijlocit poporul, ca să aibă 
mângâierea a se bucura odată vă- 
dendu-șl întrupate ideile bune ce 
le-au propagat și le propagă în 
mijlocul poporului. In starea politică 
asuprită în care se găsesce astădi 
națiunea și biserica nâstră, arma cea 
mai puternică de apărare în contra 
ispitelor și neajunsurilor de cari me
reu suntem încercați, nu este și nu 
pote fi alta, decât cultivarea și con
solidarea credinței in isbânda causei 
sale drepte și strînsa alipire cătră 
aședemintele ce le-a moștenit de la 
părinții noștri, iubirea de limbă și 
de lege și însuflețirea peotru tot ce 
ne pote garanta un viitor mai bun.

0.

Cum s’a serbat în Iași Boboteza 
în timpul Iui Vasile Lupa Vodă.

— 1647. —

în anul 1647, dupâ vechiul obiceiu 
toți episcopii Moldovei în frunte cn Metro- 
politul țârii, se adunară la scaunul metro
politan din Iași, unde ou tămâie, aghiasmă, cu 
sărutatul crucii și eu alte asemenea cere
monii, aduseră urări lui Vodă, poftindu-i 
aul mulțl și fericiți.

Ceea-ce este mai însemnat și mai in
teresant pentru noi, este faptul, că în acel 
an, nu numai clerul țării, ci și preoții de 
la biserica catolio* din Iași au serbat Ior
danul seu Bobotâza, împreună cu clerul 
nostru, urând lui Vodă ani mulțl cu fe
ricire.

iltă cum povestesoe episcopul catolic 
Bandinus cele ce s’au petrecut atunci:

„De la biserica paroohială catolică a 
pleoat o procesiune. In fruntea procesiunii 
mergea 12 copii îmbrăcațl ca îngerii. In 
urmă apoi venia corul preoților. După 
dânșii cei trei crai înooronațl, representând 
misterul festivității. Doi copii purtau sorele 
și luna, tăiate din lemn. Sorele aurit, răs
pândea raze strălucitore, tot asemenea fața 
plină a lunei argintie, împodobită de ne
tezi nourașl, strălucea ca o coronă; doi 
copii țineau scuturi cu însemnele domni
torului și ale țării, așecjațl înaintea tronu
lui domnitorului în fața boierilor. Sorele 
și luna, servitore a prea fericitei feciore, 
■țineau icona ei, sorele spre răsărit, luna 
spre apus se mișcă. Feciora Născătore de 
Dumnezeu arată pe copilul Isus la magi, 
spre a-1 adora. De-asupra iconei lui, stră
lucea o stea, căre se întorcea cu o mișcare 
circulară.

Intre acâsta, noi apropiindu-ne, dom
nitorul s’a ridicat de pe tron și cu capul 
descoperit, stând în piciore, a primit bine
cuvântarea nostră, orațiunea și stropirea cu 
aghiasmft, și a sărutat crucea. Acestea ter
minate se începu parada astfel. Un copil de 
7 ani, îmbrăcat ca înger și ținând pe umăr 
icona Născătorei de Dumnedeu purtând o 
cordnă pe cap, cânt» românesce: mărire 
întru cei de sus lui Dumnedeu. Un părinte 
jesuit făcu o cuvântare în latinesce, cu urări 
pentru Domnitor.

Un copil de 8 ani, eșind în fața lui 
Vodă și a boerilor, spre minunea tuturor, 
continua salutarea părintelui Apoi înaintâ 
un oopil de 12 ani, carele perora în româ
nesce. Vodă rîdea cu voie bună, ăr Metro- 
politul cu Vlădicii, forte ades cJlceau amin, 
amin! Alțl copii urmară și rostiră în lati
nesce și românesce, poftind lui Vodă aus
picii voiose.

Acâstă urare plăcu întregii nobiliml 
curtene, der mai aies lui Vodă, care nu 
întorcea ochii de la copiii, cari recitau, și 
privi pănă la sfersit tot, acum zîmbind, 
aoum aprobând din cap. Apoi ordona sluș- 
bașilor săi boerl, să se dea la toți vin, în 
cupe de aur, și să se împărțescă și bani. 
Acâstă solemnitate a impresionat mult pe 
popor, care a urmărit procesiunea pănă la 
biserică."

Apoi tot Bandinus ne sjune cum s’a 
petrecut și serbarea ortodoxă a Bobotezei, 
oare a avut ioc a doua cji în chinul ur
mător :

„A doua ifi de Bobotâză as’stă însuși 
Domnitorul cu soția, fiii și totă curtea sa. 
Domnitorul șed-‘a într’un tron întors cu 
fața spre răsărit. Ceremonia se petrecea 
într’o curte largă și deschisă, pregătită 
anume, și aflfttbre afară de porțile scaunu
lui metropolitan. Spre nord și răsărit, de 
la locul lui Vodă, era ceta preoților, călu
gărilor și cântăreților. La drepta lui Vodă 
spre mlacjă-di, mai aprope de curte, stătea 
prefectul cu cei di i soți de ai lui, al doi
lea și al treilea; lângă tron înderăpt, trei 
purtători de arme, ținând unul sceptrul 
strălucind de pietrii scumpe, altul spada, al 
treilea gladiul cu două tăișuri. După aces
tea veneau 10 arcași, înarma acestora l<;0 
de pușcași pedestri. La 5 pa4 de la tron, 
spre drepte, stătea logofătul său marele 
cancelar, hatmanul, judecătorul domniei, și 
alțl fruntași stăteau în ordine după vred-

nicia lor, cu capul gol. Pe toți aceștia îi 
încunjurau 40 de arcași și 200 pușcași pe- 
deștri; spre apus, între tronul lui Vodă și 
al domnei, stăteau 100 de ieniceri.

Lângă Domna, soțiile boerilor mari, 
îmbrăcate în mutase, strălucind de brățări 
și sftlbl. După acestea, în renduială, spre 
nord, 30 de arcași, împrejurați de 200 fiin
țași pedeștri. îndărătul tuturor acestora era 
armata, 10.000 de călări, der atunci pedes
tri. Călări nu stăteau decât 150 de dragonl 
îndărătul boerimei. Pe laturile răsăritene și 
meridionale, erau înșirate deosebite icbne 
și sfinți, printre cari ca printre nisee cor
tine se vedeau trirnbițașii, timpaniștii, di
verși fluierași, cântăreți de lire și alțl cân
tăreți de alte instrumente. Pe toți aceștia 
îi îucingean 10C0 de pedestrași cu pusei. 
Cealaltă mulțime de omeni trecea peste 
20.000.

Pe looul ceremoniei era o masă cu un 
vas de argint aurit și 6 candelabre tot de 
argint. Al șăptelea îl ținea un băețan al 
lui Vodă lângă masă. Mai erau două cădi 
pline ou apă pentru aghiasmă, cu câte 15 
candelabre de lemn în jur, pe piciore înalte 
așezate. Met.ropolitul purta pe cap o cordnă 
ducală lucrată artistic, întrăgă de aur. 0 
cruce mare de o palmă și ceva, lucrată cu 
minunată artă din verde safir, străluoind 
de aurul care îi încadra marginea, strălu
cea în mâna metropofitului. De la locul 
lui Vodă, primul Joo îl ocupa metropolitul, 
apoi veneau episcopii de Roman, de Ră
dăuți și de Hu i, și după aceștia episcopul 
Bandinus, care ne povestesce acâsta. Ma- 
erau și alțl episoopl streini, cari fiind isgoț 
nițl de Turci, se refugiară în Moldova.

La locul unde se făcea parada, Me- 
tropolitu.1 tămâiâ pe Vodă, pe fiii lui și pe 
soția lui, după aceea se ceti evangelia și 
se binecuvânta apa, când atunci se slobo
ziră tunurile. îndată apoi metropolitul stropi 
cu aghiasmă pe Vodă, pe fiii și pe soția-- 
lui, precum și pe boerii țârii.

După aceea se aduseră 24 de cai de 
rasă, din grajdurile curții, în sunetul trâm
biței și al timpanelor, pe cari metropolitul 
îi stropi de asemenea cu aghiasmă.

Terminându-se acostă ceremonie, me
tropolitul împreună cu vlădicii se duseră 
la palat, unde au fost primiți și ospătați 
din belșug, er episcopul Bandinus cu cei 
12 copii, cu cei trei crai și cu icona Năs- 
cătorei de Dumndeu, se îutorse la parochie, 
cântând pe românesce și latinesce, fiind ur
mați de o mare mulțime de bmenl.

Scris’am acestea, ca să se vadă obi
ceiurile ce erau mai de mult în țâra nâs- 
tră: Cum cu timpul tote s’au schimbat!

Teodor T. Burada.

Osele în agricultură.
In cele mai multe case nu se dă nici 

o atențiune âselor ce rămân de la bucătă
rie, deși ele anume preparate, ne dau un 
îngrășământ (gunoiu) escelent pentru tote 
plante e nâstre cultivate. Cu deosebire le 
vom folosi în grădini la legume și la pomi 
tineri, cari ne vor pnne în uimire prin des- 
voltarea lor repede, în urma îngrășării pă
mântului cu ele. întregi sâu chiar sfărî- 
rnate, se descompun forte încet îu pămentr

brăcat cil tote straiele cu care plecase, dor’ 
că iu a n’o avea pe cap și botinele în pi
ciore, Costache sta întins pe pat cu capul 
spre părete. Pieptul d6r’ că se ridica și se 
sco bora, mai putea dovedi, că Oostache mai 
are într’ensul un dram de viâță. 0 tușă 
desă cu o flegmă amestecată cu plevă și 
după dânsa un horcăit ca de cea de pe 
urmă resuflsre se repeta aprrdpe din minut 
în minut. Din când în când închiderea ochi
lor lui Costache și fixarea lor pe cei cel 
îuciinjura, lăsa a se ghîci că recunosce că 
este între ai săi.

Spunea Gheorghe Gâță că i-au poves
tit Căpușnenii cum l’au găsit în aria lui 
Chiricu lângă șura cu paie, că îl lătra un 
câne al lor, și că-i erau degetele de la pi
ci ore degerate.

După îndemnul unora se hotăriră să-l 
scalde. 11 desbrăeară ca pe un cadavru. Pe 
amândouă spetele cămașa putredită rămă
sese lipită. 0 îngălbenelă pronunciată pe 
pânza de fuior a cămeșei, făcea a se bănui 
că urme de lovituri puternice ce au scos 
chiar sânge, făcură ca cămașa asudată să 
se lipăscă și să putredescă pe piele. In pă
rul lui cătră cefă găsiră sânge inc-hegat și 
înegrit. Nu mai rămânea îndoială, că o în- 
c r. are de omor se făptuise asupra lui

Costache, der el nu mai putea vorbi acum, el 
numai putea spune pe ucigașii lui, chiar de 
i-ar fi cunoscut.

învățătorul satului îi sfătuiră să gă- 
tescă o ciorbă de găină și să-i dea câte 
puțin, întâii! ca o lingură de masă, ou lin
gurița de dulcețl; peste un ceas ca două 
linguri, peste două câsurl patru linguri și 
tocmai a doua cji să i dea cât o putea 
mânca; că de i-or da mult de-odată, îl 
omoră.

Nicl-odată în vieța lui nu âr fi ascul
tat nici pe protopop badea Constantin cu 
atâta evlavie ca oum a ascultat pe învăță
tor atunci și i-a urmat sfaturile întocmai.

A doua cjî Costache vorbi puțin, să
rută mâna lui tată-său și pe frații lui și 
adormi spre a se scula tocmai a treia di 
diminâța.

Degetele de la pici ore erau o rană, 
degerase de bruma de la 7 spre 8 Noemvrie, 
căci erau gole și nu le putuse învăli.

Costache putea acum să vorbâscă, le 
spuse cum în dreptul ariei lui Chircu eșise 
înaintea lui patru flăcăi cu țigările aprinse 

1 și că îndată ce a trecut de dânșii, unul i-a 
pus paltonul po cap și ceilalți au început 

1 al oroi cu parii. 9cie că l’a lovit unul la 
' cap și de atunci numai scie ce s’a mai întem-

plat cu densul. S’a tredit nu scie cât de 
târcfiu după asta îngropat în paie și cercă 
să iâsă, dâr nu mai avea putere. La unii 
omeni pe cari îi cunoscuse după voce le 
spunea ce au vorbit și cu cine erau când 
trecuseră pe la aria lui Chircu, căci era 
chiar lângă drum și că el strigase dinlăun
tru, dâr nu l’a aufit nimeni. Mai spunea, că 
scie când Chircu a adus în două (file de 
arendul și-a clădit un stog cu ciocani de 
păpușoiîl.

Rânduri, rânduri omenii din sat și de 
prin prejur venise să vadă pe Costache și 
amfindu-se, că a înviat și că .vorbesoe, in
trau și eșiau ca la comedie din casa Croi
torului.

Bărbații fioeau, că numai sfinții Voe- 
vodl au făcut minune cu Costache de l’au 
înviat din morțl, că mort fusese după cum 
spunea el, er femeile și mai ales babele 
ficeau, că o trăit atâtea cjile fără mâncare, 
că badea Constantin era om milos, an mân
cat mulțl în casa lui și că îngerii duceau 
mirosul mâncărilor la Costache și cu miro
sul acela șl-a putut ținea el (filele atâtea 
săptămâul fără mâncare.

Din tot satul numai lorgu lui Dimie 
nu venise la Costache, chiar din (jiua de 
sfinții Voevodl, cum a aucjit de găsirea lui

Costache a plecat și a stat mai bine de o 
lună și când a venit înapoi spunea, că l’a- 
chemat Grecul la Galați cu socotelele și că 
i-a mai dat ceva bani pentru cumpărături 
de pane.

Trei săptămâni și mai bine Costache- 
nu s’a putut scula din pat, atât fusese de 
slab și de istovit. întâmplarea cu densul 
se lățise și omenii legei cercând să desco
pere o crimă, veniră să cerceteze pe Cos- 
tache, decă cunosce pe cei ce au voit să-I 
ucidă. Costache răspunse că îi cunosce forte 
bine, dâr că el nu vrea să-i spună și-i lasă* 
că le-o plăti Dumuedeu.

Nici badea Constantin, nici frații lui 
Costache nu putură scote din gura lui alt 
deoât: „Lasă-i să le plătâsce Dumnedeu11.

După socotele care le făceau omenii,, 
cam șese galbeni cheltuise lorgu lui Dimie 
cn nunta și logodna, atât cât spunea Cos- 
tachc că avea la dânsul când l’au băgat- 
în paie.

Se sculase Costache, umbla prin sat,, 
venise vara, era sănătos, nu-1 mai durea, 
nimic, dâr nimeni nu a mai văc}ut roșața 
în obrajii lui Costache și puterea dinainte 
Zicea el, că simte că n’o mai pote căpătă..

(' a urma.).
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așa îucât ar trebui să așteptăm ani de <4'1® 
păuă ce să potă fi folosite de plante. Un 
mijloc simplu de a preface 6sele în praf, 
care se topesce ușor în pământ, este urmă
torul: peste un strat de ose ca de 10—15 
cm. grosime așezăm un alt strat tot așa 
de gros de var ars, însă nestins în ames
tec cu cenușe, peste acesta vine ârășl un 
strat de ose, apoi var cu cenușe, și așa mai 
departe. Grămada se ve, uda din timp în 
tim cu (apă; leșie. formată din cenuss și 
var va muia osele în câte-va săptămâni, 
așa că le putem sfărîma cu hârlețul. Gră
mada trebue să fie în conținu umedă. La 
un jugăr este în deajuus 5 —10 h-ctl. din 
acest îngrășământ, pentru a-ne da resultate 
bune. — (,B. E.“)

0 îngrozitore crimă comisă în Rusia 
asupra uaaei fete supuse i'oimlnc.

Cetim în „Cronica“ :
țliarele ruse, cari ne sosesc, sunt pline 

cu descrierea unei crime odiose comise la 
parchetul și poliția rusă asupra personei 
unei supuse române. Vom povesti faptele, 
după cum sunt descrise de marele și auto- 
risatul cfiar rus „ Petersburgskie Wiedo- 
mostiu.

In numărul 164 al acestui cjiar, sub 
iscălitura principelui Michail Andronicoff, 
cetim următorele:

„Intr’o corespondență din stația C. F. 
Tiohoretska cetii descrierea groznicâ a unui 
fapt odios; acolo se povestea, că un jude 
de instrucție d-1 Puzepp șl-a ales printre 
călătorii C. F. pe o fată fiumosă, Tatiana 
Zolotova, supusă română, care călătorea 
spre Charcow, și ascundând în bagajul fe
tei o sabie și o umbrelă, a arestat’o și a 
violat’o, după ce șl-a satisfăcut pasiunea 
de bestie, a dat’o pe mâna soldaților, stră- 
jerl, cari la rândul lor s’au năpustit asupra 
nenorocitei victime și nu s’au mulțămit cu 
atât, ci o vindea Cazacilor pentru 40 co
peici. Nenorocita fată pentru a scăpa din 
mânile aoestor sălbatici ruși, s’a sinucis. 
Muncitorimea din stație aflând despre cele 
întâmplate, s’a resculat și a năvălit asupra 
soldaților, voind să-i linșeze, a trebuit să 
intervie armata pentru a scăpa pe sălbatici.

După aparițiunea acestei corespon
dențe, care a produs o enormă impresiune 
în Rusia, a apărut un comunicat al mi- 
nisteriului de justiție în care se confirmă 
faptul arestărei supusei române latiana 
Zolotova, dâr se adaugă, cumcă fata era 
prostituată și a voit să fure o sabie.

„Voind să mă încredințez personal 
cum s’au întâmplat lucrurile, am plecat la 
fața locului ț-i făcând o anchetă conscien- 
țiosă, am descoperit că oele denunțate opi
niei publice de cjiarul „Petersburgskie Wie- 
domosti“ nu numai că sunt adevărate, dâr 
că oele îutâmplate s’au petrecut într’un mod 
și mai infam, și mai sălbatic. Se pbte do
vedi, cumcă Zolotova, supusă română, deci 
o străină, care călătorea pe calea ferată, 
nu numai că a fost arestată simulându-se 
furtul unei săbii, nu numai că a fost vio
lată de zecimi de soldați în frunte cu un 
judecător de instrucție, der că nenorocita 
străină a fost torturată până n’a murit, âr 
apoi, spre a cocoloși crima comisă, a fost 
omorîtă, turnându-i-se pe gât acid carbo
nic. Corpul nenorocitei fete a fost acoperit 
CU vînătăi, urme de unghii și dinți.

„Am stabilit cumcă nenorocita Zolo
tova n’a fost o prostituată, dâr că a avut 
în viața sa un roman, ceea-ce nu dă drept 
ministerului de justiție de a numi pe ne
norocita victimă, cu numele de prostituată.

„In fine, sunt dator a mai adăoga, că 
parchetul a luat tbte măsurile pentru a as
cunde odiosul adevăr și a scăpa pe crimi
nali, astfel lucrătorii de pe C. F., cari s’au 

încercat de a scăpa pe nenorocita străină 
din mânile călăilor, au fost concediațl și 
goniți din localitate.11

Astfel descrie prințul M. Andronicoff 
cele întâmplate, declarațiunea sa a apărut 
în marele d’ar rus la 16 Ianuarie, âră a 
doua 4' ohiar, adecă la 17 Ianuarie, minis
terul de justiție a dat următorul comuni
cat, care este, prin urmare, al 2-lea cu pri
vire la crima comisă:

„In numărul de la 16 Ianuarie al <Șia- 
rului , Petersburgski Wiedomosti“, de sub 
direcțiunea principelui E. E. Uchtomski, și 
sub iscălitura principelui M. Andronicoff, 
s’au tipărit nisce fapte privităre la aresta
rea și mortea supusei române Tatiana Za- 
lotova, contrare cu totul celor descoperite 
de cătră parchet, de aceea ministrul de 
justiție, crezând necesar a afla tot adevă
rul, orenduesce o nouă cercetare juridică a 
parchetului, cu care însărcinâză pe judele 
de instrucție pentru afaceri de mare impor
tanță (vajnim delam) a parchetului din Pe
tersburg, pe d-1 Burzeff, precum și pe pro
curorul Covalevski. Resultatul anchetei se 
va publioa spre sciința tuturor/'

MULTE SI DE TOTE.*

ILujjtâ eo iei.

Menageria din Craiova a fost de cu
rând teatrul unei înfiorătbre lupte cu nisce 
lei soăpațl din colivie.

Înainte de representație, personalul 
de servicii! făcea curățenia cuscelor, în cari 
sunt ținute fiarele sălbatice.

Cinci lei fusese scoși de îmblânditor 
din colivia lor și închiși în arenă, care e 
și es îngrădită cu un grilaj de fier.

Intărîtate de o servitbre, fiarele s’au 
reperjit la ușa grilajului și au doborît’o. In- 
hățâud pe imprudenta, i-au sfâșiat fața, 
spărgându-i cu ghiarele un ochiți.

Alarmat de țipetele victimei, îmblân- 
ditorul sări în arenă.

Se încinse o luptă teribilă între lei 
și dresor. Acesta s’a ales cu trupul sfâșiat.

La un moment dat, fiarele s’au în
cercat să-și facă drum să iesă în stradă.

Poliția avisată, a trimis de urgență 
la fața locului un detașament de gendarml 
cu armele încărcate.

Cu mare greutate, trei dintre lei au 
fost nevoițl să reîntre în colivie, âr ceilalți 
doi fură siliți să-i urmeze numai prin fo
curi de revolver.

Viotimele cari au scăpat de morte ca 
prin minune, au fost transportate la spital.

OeuLend.a.ruil septemânei.
FEBRUAR (1903) are 28 «file. FAUR.

pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 2 j- Intiep. U-iui 15 Faustin
Luni. 3 6f. Simeon 16 Iulian»
Marți 4 C. păr. lsidor 17 Simeon
Mere. 5 Sf. Mart. Agata 18 Susana
Joi 6 Păr. Vucol 19 Conrad
Viner 7 Sf. Part, și Luca 20 Elefter
Sâm. 8 8. Teodor și Strat. 21 Eleonora

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

La antreprenorul 
Ioan Leucă din Hotbav, 

se primesce 
3 ucenici români. 

Vara la zidire și e-na la timplărie.
3--3.(834)

Nr. 74—1903.

PUBLICAȚIUW
Comuna orășencscă B r a s s 6 

are de scop de a restaura casa pă 
duraruluă din Strada casieiului nr. 69 
cu suma de 1647 corone 22 fiierî, 
âră casa pădurarului din Paji te a 
o zidi cu suma de 4140 cor. 97 filed

Spre acest scop se va ține iici- 
tațiune cu oferte în 2 ftladie 1903 
la 10 ore a m. în cancelaria oficiului 
economic orășenesc.

Planurile de zidire și condiția- 
nile se afiă în localul oficiului eco
nomic orășenesc, acolo le pote lua 
în vedere tot omul.

Bra8s6, în 3 Februarie 1903. 
841,2—2 Oficiul economic orășănesc.

Anunț de licitație.
în 23 și 24 Februarie st. n. se 

va Gielde cu licitație în locaîui ca
sei de zăioge dela orele 8—11 a. m. 
și 2—4 6re p. m. obiectele amane
tate în luna lui Decev 1901 și Ia
nuarie 1902 pănă inclusive cu Nr. 1845 
—1902, a căror termin au espir^t și 
nu s’au reacum pârât.

Obiectele care se vor vinde sunt 
uîuvaericale, eiasornice d’aur și argint 
și alte scule de aramă, cioae, cosi
tor, flanele, haine bârbătesci, femeescl, 
cisme, ghete ș. a.

Vâmjarea se face cu bani gata. 
Răscumpărarea seu înoirea ama

netelor se p6te iace numai cu o d,i 
înainte de licitație.

In cpua vencjării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip.

Brass 6, 28 Ianuarie 1903
Oficiul casei de amanete din Brașov.

,830.3—3.)

A VIS!
Onoratul public, priu aceste rân

duri este încunosciințat, că fiiul meu 
Nicoloe dispărând din casă și dm 
meseria mea de măcelar, no ara 
dre?t a încasa din pretensiunile mele, 
de altă parte declar, că nu voîu 
plăti din datoriile fi iu lui meu, nici 
un filer.

Brașov, 1 (14) Februarie 1903.
Recita 6. Furnică, 

(850.1—1.) an&ceKar.

Pianino
Mfra ©lavâr es'sgSesese 
©©5î©ea*te cu repetiție me-

negru, elegant adjustat, sunet minu
nat și 
peotru
bănică duplă sunt de vîri(|are fârte 
ieftin. (851,1—4.)

Strada Vămei 7, (etagîul L) 
i

1
I

„SANTENICUM“ 
este un renumit IE IL IE Ă fi $ preparat din ierburi medicale 
din Italia căldurosă. S’a introdus acum și îu Germania

Medicament escelent penil’U îfittărirea StmamoahlS cu 
deosebire mijloc preservatîv contra suferințelor de stomac, care 
provin dm digestiune grea Fârte folositor la suferințe de slă
biciune, anemie, dureri de cap și stomac, indisposițil, lipsă de 
apetit (cansat de catar de stomac), constipație, digestiune rea 
și dureri he mo roi dale. (766,5—18.)

Bl?-* HPrețaaâ msei sticBe â cos-. S© basti.
De win^are se a^ă Ia farmacia d-lui JULIUS HORNUNG, la FRIEDRICH STENNER 

farmacia „la Len“, îbb BBrtașiov, și la d-1 A W LINGNER m Sighișora. 
S’A-’ Represeutant general: IFriedfl’icIfe HSISSssîOaat, Budapesta. 'gAS

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. Consistor 
epp. gr-cat. de Gherla sub Nr 2460 
— '.902 și 767—1903, prin acesta se 
publica concurs de licitațiune mi
nuendă, pentru clădirea unei nauă 
biserici rom gr.cat. în parochia 
Rodxia-nouă (B Naszod) sub prețul 
de 91,596 cor 55 filler!, pe sjiua de 
2 Martie 1903 st n. la 9 ore a m.

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

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

bruarie 1903. (posta: 0 Radnct).
Pamfiliu Grapini,

842,2—2 preot gr.-cat.

0 casă de vânzare.
Casa din Blumena m Strada 

SpitaluBft»â 2. în colț, cu 3
odăi, bucătărie etc. este de vânzare 
din mână liberă.

Informații se pot lua tot acolo. 
3—4.(833)

^CXXXXXXXXXXXXX^ 

Spirt deoatorat 
din fabrica, de spirt a firmei Frie
drich Cze'l și fiii, care atr-e esce- 
fiesta gButeu*© de iluminat și e 
forte c&s se capătă cu pre
țul diiei în depodtd de ape mme- 
rele la

Wilhelm Dresnandt,
7—12 Sti-ud» Vănaei Ir. S3.

'ooocxxxxxxxxxxxy 
X |... k
I DEPOSIT B DEPOSIT

de artieoBe I flg flg gfljjjj

igienice. H din Paris.

S® e rd fi r os

Sesonul da bai
aia sosit am masse sâe

NOVITĂȚL

Crepe de Chine =====
= și «fie EâemwseilÎEB,

mai departe Peretiile și Robe cu fluturi Gaze, 
CiApe de Chine și Mousseline, m title colorile și 

<• w iote js r e t «s s- i 9 e.
Pentru alegerea Novităților este un despărță

mânt separat luminat electric peste di.
RSostee pentru jjroviiacse se irimfâ ia cerere.

Magazin de mătăsărie
Szenăsy, Hoffmann & C’ie-

Budapest, IV., Becsi-utcza 4,.
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Erdelyi Fabrica de
Termeszeteș-Aszphait-6yâr || Asphalt-Natura!-Transilvană 

B r a s s o. U brașov.
Biroul Strada Michail-Weiss nr. 6. Fabrica m ta, 

.................-,tt=== p r i nzo_ © s o e . 
orl-ce fel de lucrări cu Asfalt, Trotoare drumuri, curți, 
ganguri, magazine etc. Uscarea pă^ețil^r» jilmrî 
etc. cu prima asphalt natural.

lfeOG»eO®«e03e®€J<)€5«m&9
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Cine doresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 
acela să facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
. șuii Brașov, SiB*ada bârnei 9se% 83, '

loMeunVuî Asortliaeiit mare de stofe ~W 
de Loden'-Ti roles neîntrecut de durabile, precum și 

sie HC a m g «i ei

dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. KanJgai’ll 
negru, Peruviens pentru costoe a£e și fracaia^.

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

^ecînnoscixAțe numerose.
Mă rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si it la 

cumpărătură.

(754,20—20. Strada Vămei nr. 13.
Mostre-se trimit cu bonificarea speseior poștei, eeeeee_

1
I A K
X 
,-X4

eosxMxseKi 
rramme-seiainz «ie m loll

s rrliubllt- «ossrsiu!, lîeea Sâeare eistîă «sJe g»s*ove<fută eu murea de 
®j»eff=»re a Iul A. Mw85 țtJ ev «icfcserâerea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
taților celor mai cerbicdse la siomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunoi cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haeinorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luaț acest medicament de casă o răspândire, ce 
reșce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

frdlsificaț-tdc s<: vor urmări pe cale jti'Jeeărrirescă

« a.

FFaBibrasmtwem și sare a iui
î/iss-i-iri Hîhî h f»s-vv o S decă fiecare sticlă este -c rovedută cu marca de scutire și cu venidmiu numai, piurabui iui a. n«n.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca uu remediu poporal cu de
osebire prin tras (flotat; alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urinări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cord e 1.90.

S<?pun de copii a lui Moli.
C;-l mai fiu sâoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pehi, ca deosebire pentiu opii și adalțl. Prețul unei biieăt.1 Cor. —.40 
duci bucăți Corone 1.80. Fie- iare bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de acerare A. Moli

«’rlimliterea (prlsselgmllă prin

c. și f. ftirnisur ai curții imperiale Viena, TuciilauDeu 9 
Comande din provinciă se efectueză țiilnic prin rambursă poștală.

Lu depășite se se eeră auismit preparatele yrove^ute cu iscălitura și marca 
■iperare u1 lui :. Ud OLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
engros la D. Ereinia Nepoții, Teutsch & Tartler. —+

a:

3—3.(831)
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Nr. 25—1903.

<•*

I

oo 
o

fee fepgîi de Pânzărie aî® Benedict Schroil. 
Se vhstle cu bucata, cu gu*ețul «le fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°|0.

FR AȚII ȘIMAY
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

Truse uri complete pentru mirese; 
deposit de ALffîWI fi de masă;
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și străine.

Se primesc comande pentru vestminte 
de dame si bărbați, care se vor esecuta cât se 
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate.

Deposit mare de Pânzâ de Olanda și Pânzeturi
caBitatea. cea assai bună. ___ :

Pootro morburi de stomac!
Celor ce prin rece ă, înbuibare, mâncări preu de mistui1, ferbințell, prea 

reci, seu viață neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
«Se sHosaBar, câreeS, «Sorei ă, mSstmB'e

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani eu efect tun

Vinul âe burueni (Krauterwein) a lui Huberth. Ullrich.
Vinul ile buruieni este jarejiarat din buruieni excelente și vinde» 

eătore cu vin bisa, întărexce stomacul șs organismul de mistuire a! 
omului. Vinul fie buruieni delătură mistuirea rea, și ajută la 1 
rea de sânge sănătos.

^1 

r I

uire a! >
forma»

Foosirea vinului de buruieul deiătură morburile de stomac deja la început 
De aceea s* se folosAcă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgă'ală, 
greță, 3lăbic une, vomare, dispare adese-orl după, folosirea a câteva sticle de vin 
de buruieni

p r £"â •?' urm&riie ca: neastimper, colică, bătaie de Inimă, liisom-
n g congestions la ficat, splină, hemotoide, se delatorii îu- 

trehtvțând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac muterii stricăciose prin 
eșirea ușdră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea fețd{ anemia, debilitatea Xe" 
orl din mistuire rea și din disposiție bolnăvicioșii » ficatului. Persons cari pă
timesc di linsa de spetit, nervositate, durere de cap, insomne, tăngeso cu în
cetul Vinul de bnrueul dă/impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Mn țime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Wias «ie bwreaiem se capfetă. în sticle â S cer. și 43 cer. în far
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Iîeșnov, Codlea, Țințarl, Helchiu, Bod, Feldiora, llye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatuk, Zâgon, Papolcz, Kovâsznn, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
BOlon, Nagyajta, Baroth. Miklo-vâr, bi.-Baczon Zsombor, .Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvârcs, Boholcz, Szâszțyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almâsmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasârliely, 
Erzsebetvâros, Segesvar, Nagyszeben și în tote farmaciile din oralele mici și mari din Ardeal 
și din țările streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Ohert, Victor Roth, Eugen 

Neustădter la „îngerul păzitor11, Ferdinand Jekelius la „Speranța1'.
Trimite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Anstro Ungaria. 

—- — !§e se fereseă ele imitație,
cereți anume Vin de burmeni a hi Hubert Ullrich. *^s

Vinul de buruieni al meu est.e mijloc secret.. E compas din vin malaga 4500, spirt de 
vin 100 0, Glicerin 1000, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen. 
anason, rădăcina lielen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10-0. Aces
te părți constitui.ve se se amestece.

2n~L»xw-î*iî*n^

SJ

Nu conține ingrediente streine v6tămătdre.

Se capătă preMMem “E3S

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urinare și 

ce® mai ieftin.

a
l

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

35 -40.(725),
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Antreprize o pompe funebre

Brașov, Strada B’os-iii $r. ii 2.• *
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbâdeanu.)
Recomandă Onor, public la casuii de inbrte, așecțâiiientul 

asortat iu cari tote obiectele, 
cele mai line, se pot că-

seu de înmormântare bogat 
atât aortele mai de rând, cât și 
păta cm jprețisr» aeOme»

Comiamne și degmu ^gcrhsa’S de auetal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Vieua.

Fabricarea propria a tuturor sioisaHl^F de 8CaiiE», de 
BurtaS și imitațiiiJii de metal și de leum de

Depou d,e CUHUHI pentru monumente și plantici c.u prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de Kiarniură, care fnnebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car1 ^swellsifm veuet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esccută prosaagH șH ieHm, iau 
asupră-mi și transporlitiri de BSBoa’țg an ’streiaaăiate.

La cașuri de morte a se adresa ia
2_* E. Tutsek.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


