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Români în America.
(a) De patru sute și atâția de 

ani. de când s’a descoperit noul 
continent al Americiei, multe po- 
pdre și-au trimis peste Oceanul atlan
tic prisosul popolațiunei lor și au 
găsit acolo teren priincios pentru 
expansiunea lor comercială și cul
turală.

S’aux întemeiat acolo împărății 
și republice și popărele civilisate ale 
bătrânei Europe au arborat în Ame
rica steagurile lor naționale. Spa 
niolii și Portughezii, Englezii și Ger
manii, și în cele din urmă chiar și 
Rușii au trecut rend pe rend și s’au 
stabilit în noul continent, ducendu-șl 
acolo limba și religia, moravurile 
și obiceiurile, virtuțile și patirne- 
le lor.

Și s’a înc-eput acolo o nouă 
luptă, întâiu pentru esistență, apoi 
pentru îmbogățire. Pădurile virgine, 
neatinse de secure au fost stîrpite 
și s’a început cultivarea pământului. 
S’au îutemeiat fabrici și industria în- 
florităre americană astăcji o întrece 
pe cea europenă. Cărbunii și ferui, 
aurul și argintul și alte minerale au 
fost scose din sinul pământul și puse 
în circulația comercială și indus 
trială.

Der America era departe și vea
curi de-arândul era numai pentru po- 
părele acelea accesibilă, cari locuind 
pe câstele apusene ale Europei se 
îndeletniciau cu comercial pe mare. 
Poporele din centrul Europei nu în- 
drăsneau nici prin vis a se gândi se 
întreprindă călătorii atât de lungi și 
primejdiose.

Nu sciu, decă sunt 4ece anî de 
atunci, de când un vestit cântăreț 
român, d. PopovicI, originar din 
Bârlad, a fost angajat să facă un 
turneu de concerte prin orașele 
Americei. In lunga sa călătorie pe 
mare mai multe qiie după olaltă se 
întâlnia pe bordul vaporului și con- 

vorbia cu un domn în limba nem- 
țâscă.

Numai după repețite convor
biri, și numai din întâmplare, se 
recomandară în cele din urmă și se 
descoperiră că amândoi erau Români. 
Cel de al doilea era un inginer, fiu 
de preot din județul Fălciu, care 
era trimis de cătră guvernul român 
să facă practică în America în mi
nele de cărbuni. Nici unul, nici al
tul nu mergea în America, ca să 
nu se mai reîntărcă, și totuși câtă 
bucurie și câtă înduioșare n’au sim
țit amândoi, când în mijlocul Ocea
nului, pe bordul unui vapor, cu 
care căletoriau deja de mai multe 
cjile, s’au descoperit că sunt Români 
și s’au îmbrățișat cu dragoste ro- 
mânescă și s’au salutat — în dulcea 
limbă românâscă.

Era lucru rar înainte de asta 
cu 10 am, a vedâ vr’un Român că
lătorind în America.

Acji s’a schimbat situația.
Nevoile vieții sunt mari și sar

cinile cresc din fii în qi. Diferite 
motive de natură economică îi Bilesc 
și pe Români să întreprindă drumul 
acela forte lung, nu însă ca să cânte 
la concerte, nici să practice ingineria 
de mine, ci să muncâscă din greu, 
cu sudori de sânge prin cele fabrici 
ca să și câștige pânea și să fie vred
nici de cei doi dolari, ce-i capătă 
pe qi.

Din Canada au cerut mai deu- 
nafil emigranții Români de la me- 
tropolitul din Iași, să le trimită un 
preot, er noi am publicat săptămâna 
acesta o corespondență din Pitts
burg, iscălită de mai mulți Români 
ardeleni, cari apelâză la frații lor 
de aici, să le trimită cărți, căci sunt 
lipsiți de hrana sufletăscă națională 
și chiar în numărul de afii încă 
avem o corespondență, în care ni-se 
comunică faptul, că o semă de Ro
mâni din Cleveland-Ohio, din câș
tigul lor crunt au trimis pe seina 

bisericei din comuna lor natală suma 
de o sută de corăne.

Două sentimente ni-se sugereză 
câncc ne gândim la emigranții noștri 
din America: Intâiă. sentimentul du
rerii pentru frații, pe cari sărăcia i-a 
împins se-șî părăsâscă vatra părin- 
tescă și al doilea sentimentul bucu
riei, că acei frați nici în noul conti
nent nu-și uită de limba și le
gea lor.

Dâr sentimentul din urmă este 
copleșit de cel dintâiu, căci ori cât 
interes ar manifesta Românii din 
America față cu cei rămași aici, și 
— presupunând, că ar trăi neconte
nit în condiții favorabile — ori cât 
sprijin le-ar da instituțiilor naționale 
și bisericescl din Transilvania, un 
lucru nu se păte tăgădui, anume că 
prin îndepărtarea lor de la vatra 
strămoșâscă, numărul poporului nos
tru a scăqut, și forțele nostre au slă
bit, er încât pentru viitor, a doua 
generație de sigur, nu se va mai 
gândi lalocurile părăsite de părinții lor.

Revista politică.
Luptă mare se portă de cătră 

oposiția din dieta in contra proiectelor 
militare. De cinci săptămâni se des- 
bate deja asupra acestor proiecte, și 
seria oratorilor din oposiție nu mai 
are sfîrșit. Pe la începutul săpte- 
mânei foile guvernului și ale agra- 
rianilor unguri vorbiau despre un 
pact, ce s’ar intenționa a-se face 
între guvern și oposiție, în cestiunea 
proiectelor. Era vorba ca guvernul 
să facă kossuthiștilor unele conce
siuni, er aceștia să desarmeze și să 
lase a-se vota proiectele. Nu s’au 
adeverit însă soirile despre un astfel 
de compromis. Din potrivă, partidul 
kossuthist a declarat prin graiul 
unui representant al seu (Barabas 
Bela), că va continua cu cea mai 
mare energie lupta pentru „drep

turile națiunei". Hotărîrea acâsta s’a 
luat și în conferența clubului kos
suthist ținută Miercuri, și decă kos- 
suthiștii nu vor bate în retragere, 
atunci carul guvernului se va în
gloda rău și în mare strimtăre va 
ajunge d-1 Szell cu ămenii săi de la 
ocărmuire.

Discursul lui Barabas, ținut în 
ședința de Miercuri a dietei, a făcut 
sensație prin asprimea cu care a 
vorbit el la adresa dinastiei de Habs
burg și contra armatei comune și a 
organisației sale de aqi. Răsboinic 
și amenințător, Barabas a acusat 
dinastia qicând, că de 400 de ani 
membri ei ar fi încercat să calce în 
piciăre drepturile națiunei unguresc! 
și că tendințele dinastiei spre con
topire apasă de vecuri ca un blăstăm 
asupra națiunei maghiare. Barabas 
a vorbit cu patimă și foc contra 
emblemelor armatei comune, contra 
imnului casei imperiale și a adaugat, 
că „regele nu și-a înțeles încă na- 
țiunea4, ba a amenințat și cu aceea, 
că decă lupta kossuthiștilor nu va 
dobândi resultate în favorul preten- 
siunilor naționale maghiare, vor pune 
cestiunea incompatibilității corănei 
împăratului austriac și a coronei re
gelui ungar.

Nu numai în dietă, ci și afară 
de dietă lupta acăsta a luat pro
porții într’adevăr seriose. S’au or- 
ganisat în tătă țâra meetinguri de 
protestare contra proiectelor și qilnic 
se trimit dietei petiții și adrese în 
cari se cere luarea proiectelor de 
la ordinea qilei. Astfel obstruc- 
țiunei kossuthiste îi vine în ajutor 
manifestațiunea „publicului kossu
thist4 și valurile luptei contra proiec
telor devin din ce în ce mai mari, 
lozinca în tabăra kossuthistă fiind: 
„seu garanții depline privitor la 
validitarea drepturilor naționale, ma
ghiare înarmată seu luptă, la infinit 
contra proiectelor4.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Preumblări în Bncnrescl.
XXXIV.

Iubite Amice!
E mult de atunci. Era în tdmna anu

lui 1875. Dilele de tămnă pe malul Dâm- 
boviței sunt atât de plăcute, încât numai 
poetul laureat din Mircescî, Alexandri, s’a 
încumetat a-le descrie cu maestrul lui 
condeiu. In aceste dile poetice mî am în
ceput acum două-dec! și opt de ani 
preumblările în capitala principatelor ro
mâne unite.

Dcîmne! când me gândesc la deose
birea între Capitala de atunci a principa
telor române și între Capitala de acum 
a regatului român, stau în loc și mă ui
mesc.

In locul Bucurescilor de-atuncî, care 
era la fel cu orașele Turciei europene, s’a 
reconstruit Bucurescii de acum, care cu 
pași siguri se apropie de orașele civilisate 
ale apusului, atât în ceea-ce privesce clă

direa caselor, regularea și aliniarea stra- 
delor, cât și în privința întocmirilor so
ciale, economice și politice.

In actualele cartiere principale ale 
orașului au dispărut mahalalele cu tot ba- 
gagiul de barace insalubre, cura erau bra- 
gageriele, simigiriele în care se coceau 
covrigi presărațl cu semințe de susaifl, 
plăcintăriile cu plăcintele făcute cu seu 
și cârnățăriile cu grătarele pentru fript 
cârnați aședate în ulițe.

Tot așa s’au dus ca și când n’ar fi 
mai fost și sacagii (turcesce saha), cari 
cărau apă în butoie aședate în câte-o te- 
leguță cu două rdte și trase de câte-o 
mârțogă, strigând pe uliți: „Iioooap4 !

Dintre vendătorii ambulanți pe strade 
n’au mai rămas decât Oltenii cu fructe, 
flori, legumi, paseri domestice și alte ar
ticole alimentare de prima necesitate, pe 
cari le portă în spinare în coșuri atâr
nate de cobilițe și cu cântarul decimal 
subsuoră, strigând: „hai cu mielul gras“; 
„uf! gras mieluțiul gras! ce poftiți! de la 
rinichi seu de la ficat?4

„Castraveți și dovlecei, deșteptă-te 
nea Mateiu!“

„Bobocei, tinerei nu vă îmbulziți la ei 
că vă dau la toți4, și el sărmanul n’are pe 
nimeni împrejurul lui. Boboci se numesc 
puii de gâscă și de rațe, de la care pro
vine dicătdrea românâscă: „tomna se nu
mără bobocii4.

’ Oorperciul ambulant cu articole ali
mentare e admis și în. nouăle legi comer
ciale. Bucurescii pe-o întindere forte mare 
n’are decât trei piațe : una mare și două 
mai mici. De aceea e forte înlesnitor pen
tru familiile din clasa de mijloc, cari nu 
dispun de servitori, de a-și pută procura 
din piațe articolele alimentare necesare în 
tote dilele.

Multe încercări s’au făcut, însă din 
nenorocire n’au isbutit, de a pute stabili 
pe acești Olteni înzestrați cu spirit comer
cial în orașele de peste Milcov, unde și 
astădi tot numai Jidovii sunt stăpâni pe 
piațele Moldovei.

Comerciul ambulant cu articole de 
manufactură, păgubind comerciul stabil 
cu firme înregistrate și cu prăvălii închi
riate, e interdis, și Jidovii, în mâna cărora 
era âcest comerciu, fiind lipsiți de un is- 

vor de câștig fără muncă și bătae de cap, 
plecă la America.

Una câte una se duc și se prăpă
desc, ca și câte un cântec bătrânesc, ur
mele rămase de regimul fanariot și de in- 
vasiunile turcesc! și muscălesci.

înființarea din partea statului a ca
selor de economii, credit și ajutor, a cor
pului didactic, a ofițerilor în activitate, a 
pensionarilor și al altor funcționari pu
blici, a înlesnit creditul prin avansuri în 
contul salariului și a măturat cămătăria 
încuibată de „Zarafii levantini4 și de ji
dovii turcesc! și leșesc!, cari sub firma: 
„Case de schimb11, seu „Zărăfie“, despoiau 
lumea.

Nu-i mai puțin adevărat, că și redu
cerea salarielor, cari la noi erau prea 
esagerate și scumpiau hrana, locuința și 
îmbrăcămintea, au înlăturat luxul, au mo
derat pretensiunile și au deprins clasa 
funcționarilor să-și capitaliseze micile 
economii realisate în rlile albe, pentru (file 
negre.

Legea meseriilor și înființarea cor- 
porațiunilor a pus temelia desvoltării mi
cei industrii și a măturat cu măturoiul
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Oposiția face responsabil gu
vernul și cu privire la alte cestiunl, 
ce își așteptă resolvirea. Vor suferi 
proiectele pactului, cjice ea, cari din 
causa încăpătînărei guvernului nu 
vor pute fi desbătute în timpul ce
rut, vor suferi funcționarii prin aceea, 
că dieta nu va fi în stare se voteze 
curend proiectul de lege despre re- 
gularea salariului lor. Unde remâne 
apoi votarea budgetului pe 1903, 
căci indemnitatea, ce i-s’a votat gu
vernului, ÎDcetbză cu finea lui Aprilie, 
termin pănă la care obstrucția kos- 
suthistă abia va fi desarmată?

*
Pe când se petrec în Ungaria 

lucrurile acestea, parlamentul austriac 
a isprăvit deja cu proiectul privitor 
la sporirea contingentului recruților. 
Tocmai din considerare față cu 
lupta ce se pbrtă în dieta din 
Budapesta în jurul cestiunilor mili
tare, deputății din camera vienesă 
au votat încă săptămâna trecutăproiec- 
tul, care alaltă-erî s’a votat și în 
camera seniorilor austriaci. Cu oca- 
siunea discuțianei, baronul Walters- 
kirchen a cjis, votăză proiectul 
numai sub condiția, decă se va păs
tra neatins caracterul unitar al ar
matei. — Contele Schonburg declară 
de asemenea, că partidul său 8e va 
împotrivi cu cea mai mare energie 
orî-căror tendințe îndreptate spre 
sguduirea unității armatei. In alte 
țări, cțise oratorul, apărarea spiritului 
național estrem în armată păte să 
fie de folos, în monarchia nostră 
însă principiul acesta e păgubitor și 
nu se păte aplica. Ceea-c.e se cere 
în Ungaria — adause contele — nu
mai de dragul ideii naționale ma
ghiare, duce spre separați unea ar
matei și la renunțarea la unitatea 
ei. Nu vrem — continuă contele 
Schonburg — să contribuim cu 7O,,/0 
la armata comună, dăcă vorisbândi 
aceia, cari contribue numai cu 3O(l/0. 
Așteptăm, ca ministrul apărării țării 
să declare aci categoric, că nu se 
vor sgudui cu succes din nici o 
parte drepturile șefului suprem al 
armatei cu privire la conducerea 
unitară și la organisația armatei. 
Dăcă se va întâmpla acesta, atunci 
putem fi liniștiți, că armata năstră 
comună, pentru care aducem sacri
ficii așa de mari, va fi condusă spre 
apărarea monarchiei, conform ve
chiului său spirit și a tradițiilor 
sale. — In spiritul acesta a vorbit 
baronul Chlumetzky și contele Hurra.

Ministrul apărării, contele Wel- 
sersheimb a declarat, că guvernul e 

consciu de datorința lui întru a sus
ține principiul legal, în sensul căruia 
tote disposițiunile privitore la con
ducerea, comandamentul și organi- 
sarea armatei este un drept esclu- 
siv al Maj. Sale (Aprobări). Sunt 
în posiție — adăuse ministrul — de 
a repeta declarația, că voința prea 
înaltă este, ca nu numai în formă, ci 
și in fond armata sd rdmână pe deplin 
comună.

Declarația ministrului fu primită 
cu aplause și aprobări, — și proiec
tul s’a votat și în a doua și în a 
treia cetire.

*

Arătăm mai jos conținutul pla
nului de reforme pentru Macedonia, 
elaborat de guvernele din Viena și 
Petersburg, presentate Sultanului, 
sprijinite și aprobate de tote pute
rile semnatare ale tractatului de 
Berlin și primite de guvernul tur
cesc. Se speră, că prin introducerea 
acestor reforme populațiunile nemul
țumite ale provinciilor turcesci la 
care se referă ele, se vor liniști, și 
ast-fel 8e va pută evita isbucnirea 
de turburărl sângerbse în Peninsula- 
balcanică. Atât Rusia, cât și Aus- 
tro-Ungaria și cele-lalte state cred, 
că prin acâsta se va satisface în 
cât-va dorințelor creștinilor și or
dinea și pacea vor domni ârăși în 
orientul european.

E curios însă, că abia a sosit la 
Constantinopol memoriul ruso-aus- 
triac în privința reformelor, și etă că 
din diferite părți sosesc scirl neliniș- 
tităre cu privire la atitudinea Turciei 
și a statelor balcanice interesate de 
aprope față cu cestiunea macedo
neană. Marile (fiare germane primesc 
din Constantinopol scirea, că cu tăte 
desmințirile oficiose, Turcia se pragă- 
tesce de resbovă. Valii provinciilor au 
primit ordinul, ca să încasseze toți 
banii ce se pot incassa și să-i trimită 
fondului de resboiti. S’au adunat 
pănă acum cinci mi one piaștri. Gu
vernul turcesc organisăză două re
gimente de cavalerie ușoră din se
mințiile semibarbare, cu menirea de 
a fi la disposiția trupelor celorlalte. 
El trimite necontenit trupe la gra
nița de miacță-nbpte.

Ceea-ce face Turcia, face și Bul
garia, unde lumea e convinsă, că un 
resboiu este inevitabil. Bulgaria îșl 
sporesce cordonul de la graniță și 
(fiarele bulgăresc! ațîță flilnic spiri
tele, propovăduind răsboiul și rescola.

Unele foi afirmă, că și în armata 
monarchiei nbstre s’ar face pregătiri 
pentru eventuale evenimente în Bal

cani. O telegramă din l'iume anunță, 
că o parte din flota austro ungară 
de reBboiil a primit ordinul se plece 
la Pola. Aici vasele de răsboiu vor 
fi provetfute cu telegraf sistem-Mar- 
coni. La mijlocul lui Martie va merge 
la Salonic, ca dimpreună cu flota 
de resboiu rusâscă să facă o demon
strație navală.

Scirile acestea, cum am mai cfis 
și altă-data, pot se fie mai mult său 
mai puțin esagerate. Nu se pote tă
gădui însă faptul, că cestiunea ma
cedoneană a ajuns într’un stadiu 
fbrte acut și că forte ușor se pot 
nasce de aici mari încurcături.

Pressa ungurescă și România.
(Mărturisiri prețiose).

„Bukuresti Magyar Ujsâg“de la 22 Febr. 
scrie următorele :

In România iul câștigă pânea îu per
manență mai multi de 150.000 Unguri, 
pane care acasă nu o găsesc. Unde se află 
în grupe mai mari, pot forma societăți, și 
dăcă au mjloce pot să-șl țină și școli fi 
biserici; nimenea nu-i conturbă, ca se nu 
trăiescă unguresce între păreții societăților, 
școlilor și bisericilor lor.

Va să dică nu-i merge reu 'muncito
rului ungur în România, unde sunt bine
văzute și uisuințele industriei și comerciu- 
lui unguresc, ba nu numai binevdclute, der 
chiar cu mai multă simpatie întâmpinate 
de cât ale vechilor state industriale și co
merciale.

Din tote aceste ar trebui să conchi
dem, că în Ungaria este întâmpinată cu 
recunoscință buna disposiție a României 
față cu Ungurii imigrați și față cu inte
resele economice unguresc! și că i-se es- 
primă mulțumită pentru acăsia. Der toc
mai contrarul se întâmplă: diarele ungu
resc! nu contenesc a publica scirl defavo
rabile despre România și fel de fel de 
atacuri neîntemeiate.

De câte-or! apare câte o asemenea 
scire în foile din Budapesta, Ungurii din 
România se întristeză. Nu pentru-că aici 
i-ar face cineva râspumfStor! pentru atitu
dinea pressei din Budapesta și i-ar face să 
simțăscă mânia românâscă — nu, acâsta 
nu se întâmplă, der sunt mâhniți pentru 
că îi dore și se rușineză în sufletul lor, 
că foile patriei lor sunt atât de nedrepte 
față cu țâra, care lor le arată atâta ospi
talitate.

Ce voesc cei din Ungaria de la Ro
mânia? Decă sunt atât de scurt vâ^âtor! 
în viitor, în cât apropierea nu li-se pare 
urgentă, pentru-ce vor dușmănie? Ce folos 
ved în aceea, că neîntrerupt omdră, prin 
ura lor, ori-ce simpatie cătră Unguri? 
Cine va ave folos de aici? Ungurii, car! 

trăesc în România? Seu industria, comer- 
ciul, politica uugurescă ? Și care e causa 
acestei grozave uri? A greșit România 
contra Ungariei ?

Este aici vre-un curent anti-maghiar, 
dâcă nu se provocă din cealaltă parte ? 
Nici vorbă de așa ceva. Opinia publică 
ungurescă plâcă de la prejudiți! și presu
puneri greșite, le vede tote câte se petrec 
aici, în lumină falșă, său nu le vede de 
loc, și este imposibil a o capacita să vadă 
adevărul. Ca și câund și-ar fi. perdut ve
derea 1

Nu este fără interes a spune, că foile 
unguresci, cari mereu atacă, au intrare 
liberă în România, d. e. „Magyar Szdu, 
pe când o parte apressei române, indiferen
tă față cu trebile unguresci, este oprită a 
întră în Ungaria. Decă în adevăr Ungurul 
ar fi urgisit aici, nu s’ar fi oprit de mult 
intrarea în țâră a celor mai multe foi un
guresci ?

Suntem convinși, că foile unguresci 
sunt de bună credință și numai diu lipsă 
de orientare aiacă România și tocmai de 
xceea le rugăm în numele scopului pe care 
cu toții îl servim, în numele iubirii patriei 
unguiv-scl, să-și dea silința a cunosce ade
vărata stare a lucrurilor și a fi drepte! 
Soi cari trăim aici în mijlocul națiunei 
române, vedemjcă atitudinea antiromânescă 
a presei unguresci strică forte mult Un
gariei, căci îi sacrifică simpatiile și posi- 
ția economică, fără ca să-i câștige în schimb 
alt-ceva. Și pe lângă că-i vatemă grav 
interesele, mai pecăiuesc și în contra drep
tății.

Reformele macedonene.
Nota austro-rusă dată guvernului 

otoman este concepută în termenii urmă
tori :

Guvernele austro-ungar și rus, ani
mate de sincera dorință de a vede înlătu
rate căușele turburărilor, cari se produc 
de vre-o cât-va timp în vilaetele Salonic, 
Kossovo și Monastir, sunt încrediuțate, că 
acest scop n’ar pute fi atins, de cât prin 
aplicarea unor reforme, cari ar ameliora 
starea populațiunilor din acele vilaiete.

După cum results. din comunicările 
adresate de curând de cătră Portă amba
sadorilor străini de la Constantinopol, gu
vernul otoman a recunoscut el însuși ne
cesitatea de a a visa la mijlocele necesare 
pentru a da o sancțiune mai energică le
gilor și de a reprima abusurile.

Luând act de aceste bune disposiți- 
unl, guvernele austro-uugar. și rus, au 
crezut totuși, că în interesul menținerei 
liniștei și a ordinei îu aceste ținuturi ar fi 
de ce*  mai înaltă importanță complectarea 
regulamentelor puse de curând în aplica- 
țiune, și în acestă ordine de idei ambele

măturătorilor stradelor pe cârpaci și pe 
șarlatani venit! la noi din Galiția și din 
Rusia.

Sciințele de stat și juridice, întrecut 
erau atât de desprețuite, încât se găseau 
judecători și advocațl, cari pledau pănă 
sus la Curtea de Oasațiune, fără să scie 
legile. Intre acești dmeni ai trecutului cei 
mai învățâți erau inculții eșițî din fabrica 
de advocațl de la Târgoviște, din fabrica 
de bacalaureat! de la Mazar-pașa și din 
fabrica licențiaților în sciințele de stat din 
strada Scaunelor în Bucurescî. Populațiu- 
nea acestor fabrici se compunea din anal- 
făbeți'. băeți de prăvălie, băcani, cărcîmari, 
făinari, scăpătațî și fugari de pe la școli. 
Fabricile erau întreținute de profesori par- 
teculari.

Astădi însă sciințele juridice au cu
cerit terenul, pe care îl meritau, și au 
ajuns la aceeași valdre ca și în statele 
civilisate. In funcțiunile administrative și 
judecătoresc! nu se mai admit, decât acei 
cu titluri academice.

In corpul advocaților, cari fac parte 
integrală din justiția țării, nu se mai pri
mesc decât numai Românii licențiați, său 
doctori în drept, cari’ au vârsta de 25 ani 
împliniți, au satisfăcut serviciul militar, au> 
făcut stagiul de doi ani, au trecut exa

menul de capacitate. Stagiul de doi ani 
trebue să-l facă la un advocat cunoscut 
care esercită profesiunea de cel puțin 5 
ani pe lângă Tribunale și Curți.

Stagiarul nu va pute pleda în primul 
an înaintea nici unei instanțe judecăto
resc!. In al doilea an el va pute pleda 
singur, fie înlocuind pe advocatul patron, fie 
în numele seu propriu, însă numai înain
tea judecătoriilor de ocol și tribunalelor 
de prima instanță.

împreună și alăturea cu advocatul 
titular, el va pute pleda chiar înaintea 
curților de Apel și a înaltei Curți de ca- 
sațiune și justiție. Stagiarul asemenea va 
pută în acest al doilea an se fie însărci
nat a apăra ex officio în materie criminală 
înaintea curților cu jurați și a suplini pe 
patron în afacerile, cu cari acesta a fost 
însărcinat ca asistență judiciară.

Colaborarea stagiarului este gratuită. 
In al doilea an însă el va ave drept la 
o parte din onorariu în procesele în care 
va fi ajutat pe advocatul titular, care îl 
va fixa remunerarea în raport cu munca, 
capacitatea și stăruința pe care a desvol- 
tat’o în aceste procese.

Profesiunea de advocat e incompatibilă 
cu tdte funcțiunile de ordine administra
tivă și. judecătorăscă. Ea e asemenea in

compatibilă cu ori-ce funcțiune plătită cu 
o lefă de. stat, comună seu județ, afară 
de advocatul acestor instituțiun! seu al ori
căror altor instituțiun! publice, ori private.

Tot în acestă ordine de idei, trebue 
să mai constat, că armata nostră, corpul 
technic, corpul telegrafo-poștal, corpul di
dactic, instrucțiunea publică și drumurile 
(le fier stau pe același nivel ca și în sta
tele civilisate.

înființarea în comunele rurale a șco- 
lelor de meserii agricole și â șcdlelor de 
agricultură practică, va îmbunătăți traiul 
țăranului, care se va deprinde a-și cultiva 
mai bine pămentul și îl va învăța să-și 
facă singur uneltele de cari are trebuință, 
seu a și le procura de la consătenii săi 
meseriași, fără a-și mai goli punga în bu
zunarele străinilor de pe la orașe.

Tot așa și noua direcțiune dată in- 
strucțiunei fetelor va reduce în mod sim
țitor numărul absolventelor liceelor și a 
licențiatelor facultăților universitare, cari 
ne amenințau pănă mai eri alaltă-er! cu 
formarea unui proletariat intelectual fe- 
raenin.

Instrucțiunea modernă dobândită în 
șcdlele secundare de fete, e suficientă ca 
fetele ndstre să devină guvernante și bone 
în locul Germanelor și Franceselor la copiii 

familiilor boeresci. De asemenea și înmul
țirea școleior profesionale de fete vor pro
duce lucrătdre și măestre, cari, deschi- 
dend ateliere pentru croitorie, rufărie, mode 
și flori, vor concura cu străinele îmbogă
țite vedend cu ochii în orașele ndstre.

Scdlele de menagiu, începând să func
ționeze în mod sistematic, vor produce 
menagere și lucrătdre casnice, și fetele din 
clasa familiilor sărace din suburbii vor 
pută ocupa serviciile, pe cari le îndepli
nesc ca menagere fetele maghiare din Să- 
cuime, cari vin în țeră îndemnate de do
rința de a-și găsi norocul, său cum die ele 
„menyek a tzărăba szerencset keresni*.  Și 
în adevăr cunosc chiar și eu multe din ele, 
cari și-au găsit norocul la noi, fiind-că prin 
munca lor casnică li-a ieșit numele la 
ivelă, că ar fi bune găzddie, și s’au mări
tat după funcționari inferiori, negustor! și 
meseriași, așa că astăzi sunt cocdne cu 
bună posițiune socială și stare materială. 
Astfel, decă fetele ndstre ieșite din școlele 
de menagiu vor ocupa în viitor acest te
ren de muncă onestă domestică, felele 
maghiare vor rămână în patria lor, fără 
ca guvernul ungar să mai aibă nevoie de 
a le mai pune, bețe în rdte și piedeci în 
cale spre a le opri de a nu veni în țâră 
de temă că s’ar romanisa.
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guverne au cădut de acord asupra necesi
tății de a recomanda guvernului otoman 
aplicarea câtor-va disposițiunl, cari se pot 
resuma astfel:

Pentru a asigura succesul misiunei 
încredințate inspectorului general, acesta 
va fi menținut in funcțiune pentru o pe- 
riodă de mai mulțl ani, .liotărîtă de mai 
înainte. Inspectorul nu va putâ fi revocat 
îuainte de expirarea acestui period, fără 
consultarea prealabilă a puterilor. Inspec
torul va ave facultatea, decă menținerea 
ordinei publice o cere, de a se servi de 
trupe otomane, fără de a avâ la fie-care 
dată recurs la guvernul central.

Valii din vilaiete sunt datori a-se 
conforma cu stricteță instrucțiunilor ins
pectorului general în ce privesce reorga- 
nisația poliției și a jandarmeriei. Guvernul 
otoman va face apel în acestă privință la 
concursul specialiștilor străini.

Jandarmeria va fi oomousă din creș
tini și musulmani, în proporțiune cu nu
mărul populațiunilor localităților respective 
In ce privesce pe guarcjii câmpeni, ei vor 
fi creștini acolo unde majoritatea popula- 
țiunei este creștină. Acesta în vedere, că 
vexațiunile și escesele pe cari populațiunea 
creștină a avut să le sufere adese-orl din 
partea unor rău-făcătorl arnăuțl, și în ve
dere că crimele și delictele comise de 
aceștia rămân în cele mai multe cașuri 
nepedepsite. Guvernul otoman va avisa 
fără întârziere la aflarea mijlocelor pentru 
a pune capăt acestei stări de lucruri.

Numărul arestărilor, făcute în urma 
ultimelor turburarl în sus numitele trei 
vilaiete, producând o escitare în spirite, 
guvernul otoman, spre a grăbi reîntorce- 
rea la o situațiune normală, va acorda o 
amnistie complectă tuturor acusaților sâu 
condamnaților pentru delicte politice, pre
cum și emigraților.

Pentru a asigura funcționarea regu
lată a instituțiunilor locale, un budget de 
venituri și cheltuell va fi întocmit pentru 
fie-care vilaiet. Impositele percepute în 
aceste provincii, sub controlul băncei oto
mane, vor fi destinate în primul loc pen
tru trebuințele administrațiunei locale.

Plata serviciilor civile și militare se 
va face din veniturile exclusive ale acestor 
vilaiete. Percepțiunea dijmei va fi modi
ficată și arendarea ei în total va fi des 
ființată.

*

Piarul „Fremdenbhttu vorbind de pro
punerile făcute de cele două guverne aus- 
tro-ungar șijus îu privința Macedoniei, rea- 
mintesce ultimele expuneri ale contelui 
Goluchowski asupra cestiunilor din Balcani 
și acordul austro-rus, care a dat cele mai 
bune resultate.

piarul vienes spune, că Porta apre
ciind recomandațiunile seribse ce i-au fost

adresate de cătră Puteri, de lungă vreme 
a luat inițiativa la începutul lui Decem
vrie trecut a unei serii de măsuri admi
nistrative, cari trebuiau să aducă o îmbu
nătățire a sitnațiunei.

Aceste măsuri însă n’au putut fi con
siderate ca îndestulitdre, pentru-că nu 
atingeau de loc punctele esențiale, cari 
provocau nemulțumirea populațiunei.

Propunerile Austro-Ungariei și Rusiei 
aprobate de tote puterile semnatare ale 
tratatului din Berlin și adoptate de cătră 
Sultan, cuprind tote cestiunile, cari de 
mult timp sunt recunoscute ca pricine ca
pitale ale situațiunei actuale, și sunt pro
prii de a aduce o Bigură îndreptare acelei 
situați unî.

Puterile stăruind la Constantinopol 
pentru adoptarea acelor propuneri, erau de 
mai înainte sigure, că veleitățile acelora, 
cari văd soăparea patriei lor numai într’o 
autonomie politică, nu vor fi satisfăcute; 
der puterile au trebuit mai întâiă de tote 
să ia în considerațiune drepturile de suve
ranitate ale Sultanului.

încercările făcute de a schimba pe 
cale revoluționară situațiunea, de fapt nu 
pot găsi cu siguranță un sprijin la tote 
puterile.

Populațiunile din Macedonia pot să 
fie însă încredințate prin demersurile fă
cute, că puterile sunt mișcate de suferin
țele lor. Măsurile adoptate de Turcia sunt 
câștiguri positive și puterile vor îngriji, ca 
ele să fie esecutate consoiențios, și prin 
colaborațiunea sinceră a tuturor elemente
lor interesate se va reuși de a regula în 
mod paclnic acâstă cestiune, a cărei solu- 
țiune prin forță ar pută ave urmări 
incalculabile.

0 circulară a comitetului 
macedonean.

Cu tote măsurile luate de guvernul 
bulgar, contra șefilor comitetelor maoedo- 
nene, membrii acestor comitete nu au în
cetat a lucra cu mai mare zel.

Următorea circulară adresată dilele 
acestea de comitetul central cătră preșe
dinții diferitelor sub - comitete, dovedesce 
cât de mult au lucrat și lucrâză comitetele 
bulgare, în favdrea causei lor din Mace
donia.

^Ită o traducere fidelă după acâstă 
circulară:

„ Domnu le președinte!
„Forte importante și prin escelență 

mari dile vor răsări în curând pentru ca
usa și organisația nostră.

„Frații noștri de dincolo de Rila, 
cari în tomna trecută au sfărîmat lanțurile 
celor cinci secole de sclăvie și cu arma în 
mână au strigat: „Libertate seu morte“, 
nestrămutat au decis să continue lupta în

primăvara curentă, să o întărâscă și să o 
gener&liseze.

„După informațiunile ce posedăm, 
marile și sfintele cuvinte libertate sdu 
morte vor răsuna în primăvara acâsta 
peste întrâgă întinderea Balcanilor, peste 
tâte văile macedo - andrianopolitane. Ul
tima oră va suna în curend și atunci vai 
celui ce va fi surprins nepregătit de marele 
și decisivul moment!

„Pe noi, pe comitetul nostru, se bizue 
tote speranțele, spre noi sunt îndreptate 
privirile a milione de ființe, frații noștri 
din Turoia spre noi ridioe manile cerând 
ajutor luptătorilor de dincolo de Rila.

„Având acâsta în vedere, cunoscând, 
că timp pentru a lucra și a ne pregăti 
mai avem numai o lună, comitetul; speră, 
d-le președinte, că d-v. veți aprecia acest 
scurt și atât de prețios timp, întrebuințân- 
du-1 nu la consfătuiri și cestiunl dăunătâre 
și păgubitore în momentele acestea de 
muncă pentru independență, ci la mijlâcele 
la pregătirele necesare și la o muncă 
neîntreruptă și rodnică pentru reușita ac- 
țiunei nostre. De mijloce și numai de mij- 
16ce are a<jl nevoe comitetul nostru, pen
tru a putâ să-și îndeplinâscă menirea sa. 
Și âtă pentru-ce, comitetul central superior 
macedo-andrianopolitan, apelâză la tâte 
sub-comitetele miscedo-andrianopolitane, și 
le îndâmnă la o muncă comună și energică 
recomandând următorele măsuri, cari tre- 
buesc luate imediat, pentru sporirea și în
tărirea veniturilor comitetului:

„1) Fie-care consiliu, în adunarea sa, 
care se va ctonvooa imediat după primirea 
presentei circulari, va înființa un budget 
de venituri, donațiunl în bani sâu natură, 
după starea populuțiunei orașului sâu co
munei. După o di sâu două consiliul va 
invita pe toți cetățenii mai de semă și cu 
o mai mare influență, fără deosebire de 
culore politica și verstă, ca să le comunice 
și deslușescă că sumele prevăcțute în bud
getul consiliului sunt neapărate comitetului 
și acesta în timpul cel mai scurt; va ruga 
pe cei presențl să alâgă pe cei mai cu 
dare de mână în oraș sâu comună și să-și 
ia sarcina fie-care a complecta budgetul 
alcătuit — și imediat ce se vor înființa 
epitropil separate, să fie obligate a începe 
incassările.

„Trebne să scițl totuși, că aceste 
mijloce sunt neapărate organismului nostru, 
și comitetul trebue să le aibă la disposiția 
sa cel mai târejiu pănă la finele lunei Fe
bruarie.

„2) Să se numescă comisiunl, cari să 
fie însărcinate cu adunarea materialului, 
adecă opinci, caftane, ghete, cămăși, îm
brăcăminte, patrontașe.

„3) Abonamentele membrilor se v r 
incassa regulat și se va căuta a se înscrie 
cât posibil mai mulțl membri;

„4) Să se sporâscă numărul represen- 
tațiilor, lotăriilor și al celorlalte mijlâeeîn 
folosul causei;

„6) Să se facă un apel cătră membri 
comitetului, prin care să-i în vite a achita 
abonamentul întreg pe un an.

„Tâte măsurile de mai sus să se 
aplice și la comune, însărcinându-se cu 
aplicarea lor persone cunoscute și oneste.

„Recomandându-vă măsurile de mai 
sus, avem credința, oă d-vâstră, d-le preșe
dinte, având în vedere importanța momen
tului nu veți perde nici energia, nici tim
pul, și veți face tot posibilul pentru rea- 
lisarea unor mijloce cât mai mari, atât de 
neapărate acjl pentru causa desrobirei.

„Repetăm, că mijlocele acestea e ab
solut indispensabil ca să le aibă comitetul, 
cel mai târejiu peste o lună, pentru a putâ 
în mod sigur să facem față evenimentelor, 
cari vor lua nascere primăvara curentă 
dincolo de Rila și Podopi.

Președinte Secretar
St. Mihailovski Iv. Stoitzof

SOIRILE DILEI,
— 15 (28; Februarie.

Sentința lui Victor Lazar confir
mată. Se scie, că Victor Lazar a fost con
damnat la curtea cu jurați din Clușiti la 
patru luni închisdre și 600 cor. amendă. 
Causa pentru care Victor Lazar fusese dat 
în judecată a fost broșura întitulată „Dar 
de Pasciu, care s’a trimis ca supliment la 
„Fâia Poporului14 și în care Lazar descriea 
vieța lui Ion Buteanu din Șomcuta-mare, 
ucis la 1849 de revoluționarul Hatvani. In 
biografia lui Buteanu procurorul a vâdut 
„ațîțare contra națiunei maghiare", âr ju
rații din Clușiu și tribunalul au osândit 
pe Lazar la pedâpsa de mai sus. Lazar 
însă a făcut recurs la Curie și după cum 
se scrie din Budapesta, Curia a confirmat 
(întărit) sentința de la Clușiu, așa că La
zar va trebui să între acuma în închisdre.

Pedepsa lui Schroff redusă cn done 
luni. Herman Schroff redactorul de Ia 
diarul săsesc din Brașov „Kronstădter Zri- 
tung44 fusese condamnat pentru „ațîțare 
contra națiunei maghiare" la un an închi- 
sore și 5000 cordne amendă. Curia a schim
bat sentința acâsta, reducând pedepsa lui 
Schroff la 10 luni închisdre.

Pentru Dr. D. P. Barcianu. Precum 
aflăm, comitetul „Reuniunii sodalilor ro
mâni din Sibiiu44, întrunit Joi în ședință 
administrativă, între altele luând act des
pre cașul trist al trecerii la cele veclnice 
a mult regretatului Dr. D. P. Barcianu, 
fost cald sprijinitor și binevoitor, al causei 
meseriașilor noștri, tot-odată vechili mem
bru ajutător al Reuniunei, a luat hotărîre

Statul nostru, nefiind șovinist și agre~ 
siv, nu silesce pe nimenea se se facă Ro
mân, și cu atât mai puțin pe Jidovi și pe 
Maghiari. Fondul lui moral e umanitatea, 
dreptatea și libertatea, lăsând în pace pe 
omenii de alt neam să trăiască cum le 
place și se se cultive în limba lor, în re- 
ligiunea lor și în șcdla lor. Dovadă în 
acestă privință ne-o ofer numărosele școli, 
societăți și cluburi unguresc! din țâră, cari 
își cultivă în deplină libertate religiunea, 
limba și literatura națională, și la dile mari 
Maghiarii arboreză pe edificiile lor trei- 
colorul maghiar, fără ca poliția, seu pu
blicul român se-i supere.

Biserica ndstră națională îmbrățișâză 
pe toți fiii omnnilor, cari îi cer ajutor și 
mângăere sufletescă. Așeijămintele ndstre 
de binefacere întemeiate pe caritatea creș
tină și iubirea de-apropelui; legile ndstre 
protectâre; limba ndstră dulce și armo- 
nidsă ușor de învățat; ospitalitatea și to
leranța nâstră: tâte aceste înalte însușiri 
și institution! ale poporului român sunt 
atât de atrăgetore, încât streinii stabiliți 
în țeră, decă nu în prima generațiune, în 
a doua de sigur, afară de Jidovi, se ro- 
maniseză de sine, fără se-i silim noi.

In numerdsele ndstre spitale, pe cari 
Ungaria nu le are, și cari sunt fondate

și dotate de evlavioșii boeri ai țârei, se 
primesc gratuit toți bolnavii, fără deose
bire de naționalitate și religiune, fie chiar 
necreștini, seu de religiune mosaică ori 
musulmană. La Maternitate se primesc de 
asemenea gratuit tâte femeile sărace, fără 
deosebire de clase, de religiune seu de 
naționalitate.

Firea ndstră fiind blândă și îngădui- 
tore, n'am înființat bariere pe la hotarele 
țării spre a opri, cum fac Ungurii, produ
sele literare tipărite în alte țerî și în alte 
limbi. Chiar și diarele dușmane nouă, cum 
e „Frankfurter Zeitung44 său „Egyetârtes44, 
au întrare liberă la noi.

In țâra românescă pressa fiind liberă 
„București Magyar Ujsâg“ n’are trebuință 
să depună cauțiune în bani la cassieria 
de Ilfov, spre a pută fi confiscată de pro
curori, âr redactorii maghiari pentru-că fac 
propagandă maghiară în țeră să fie trimiși 
la Văcărești, cum fac Ungurii cari trimit 
pentru tote nimicurile pe diariștii români 
în închisorile de la Seghedin, confiscân- 
du-le și cauțiunea ce ei trebue să o de
pună în bani grei pentru diarele lor.

Maghiarii ar trebui să se pătrundă, 
că nu prin asuprire și șovinism violent se 
pdte dobândi iubirea popdrelor nemaghiare 
în statul poliglot ungar.

Stăpânirea ungurâscă n’ar trebui să 
aibă în vedere numai scopul de maghia- 
risare și n’ar trebui să credă, că prin mă
suri polițienesc!, jandarmi și întemnițări s’ar 
pute asigura supremația și dominațiunea 
elementului maghiar în regatul ungar, 
care e mai mult decât vasal, făcând parte 
integrală din imperiul austro-ungar!

Astădi, când tâte popiîrele aspiră să 
se pâtă desvolta liber pe terenul cultural 
și economic, conform însușirilor lor de 
rasse, ceea-ce a 'dat și dă loc multor pre
faceri în viața statelor, se nasce întrebarea: 
bre numai Maghiarii ar pute ave darul, ca 
în secolul al XX-lea să pâtă desnațio- 
nalisa pe alte popore, cari tind, ca și ei, 
la o viață națională și liberă?!

Absolutismul austriac cu tâte ale lui 
apăsări a trebuit se plece, regimul esclu- 
sivist și de despotism musulman se apro
pie de peire în Orientul european, mos- 
covitisrnul autocrat și oligarchic se luptă 
cu mârtea: au dâră numai absolutismul 
șovinist maghiar ar putâ ave viață și mi
siune civilisătâre în Orientul europen?!!

Acestă înaltă și delicată misiune din 
voința lui DumneZeu revine poporului ro
mân, care prin instituțiunile sale filantro
pice, umanitare și liberale constitue un

element de ordine și de civilisațlune în 
Orientul Europei.

„România", — de mult a dis poetul — 
„viitor de aur are“ și prorocirea marelui 
Bolintineanu s’a și împlinit în mare parte.

Pe câmpiile de pe vatra Dunării în- 
căldite de mândrul sâre și adăpostite de 
codrul Carpaților s’a născut, ca Fenicele 
din cenușa sa, un regat român frumos și 
sănătos, botezat cu sângele eroilor urmași 
ai lui Ștefan și Mihaiu și încoronat cu 
corâna de oțel.

In memorabilul discurs rostit în șe
dința Senatului de la 29 Ianuarie 1903 cu 
ocasiunea organisării poliției generale a 
statului român, distinsul bărbat de stat, 
actualul prim-ministru, d-1 Dimitrie Sturdza, 
a dat cea mai înaltă espresiune și cea 
mai adevărată definițiune stăruințelor ro
mâne accentuând:

„Rostul Regatului român este pro
gres cultural și economic, prin urmare, 
desființarea tuturor vestigiilor miseriei și 
barbariei, sub cari am avut nenorocirea 
de a geme timp îndelungat.44

Bucuresci, 12 Februarie 1903.
Teodl Frânau.
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de a lega pe vecie numele decedatului de 
Reuniune prin crearea unui fond, care să 
porte numele lui Dr. D. P. Barcianu, și 
având menirea de a oferi ajutore sodali- 
lor, membrii ai Reuniunei, lipsiți de lucru. 
Basa fondului o formeză suma de 20 cor. 
prisos din sumele intrate pentru organi- 
sarea unei șcdle de dans, ce s’a ținut de 
la sărbătorile Crăciunului sub conducerea 
notarului Reuniunei d-1 I. Apolzan. Ulte
rior se vor lua măsuri, ca la acest fond 
să contribue fie-care meseriaș român. Con
ducătorii șcdlei de dans au mai dăruit din 
sumele prisosite: 5 corone la „fondul masa 
învățăceilor"; 5 corone la fondul stegului 
și 5 corone la fondul de 20 bani, pentru 
acuirarea unei case cu hală de vândare. 
Fie ca acest act de pietate să afle cât 
mai multi sprijinitori și imitatori.

Serata musicală a tinerimei ro
mâne din Oradea-mare. Am anunțat la 
timpul său, serata musicală a tinerimei 
române din Oradea-mare. Acâstă serată 
s’a ținut Joi în 26 Februarie și a reușit 
forte bine. Tdte punctele au fost aplau
date, mai ales însă cele esecutate de 
dornnișorele Lucreția MureșanU și Irene 
Popovici. Cu deosebire d-șora Mureșanu care 
a avut de esecutat 4 numere din program 
a dat o splendidă dovadă atât despre ta
lentul seu, cât și despre școla escelentă 
de care a avut parte. Dintre cele patru 
puncte două au fost pentru pian (Hen
schel „Morgenhymne“ și Rhapsodie XIV 
de Liszt), cr două pentru voce : un cân
tec românesc și unul italienesc. D-șdra 
Popovici a esecutat la pian 2 bucăți una 
de Liszt și a două cântece românesc!. ■— 
După concert a urmat dans.

Resboiu de stradă în Constanti- 
nopol. Luni după amiadi trimiși ai poliției 
turcesc! voind să facă arestări la o casă 
din apropierea agenției diplomatice a Bul
gariei, cei din casă i au întâmpinat cu puș- 
cături și i-au silit se se retragă. In urmă 
s’au reîntors cu ajutor de miliție și luând 
casa cu asalt, au întrat în ea, unde s’a în
cins luptă oribilă între căseni și între po- 
Ațștii și soldații turci. La sfîrșitul luptei 
soldâții au scos din casă doi-spre-dece 
omeni, parte morți, parte răniți grav. Din
tre soldați încă au fost uciși vre-o câți-va, 
er opt au fost răniți. Toți qei împușcați 
ori arestați cu ocasiunea acestei sângerose 
perchisițiuni, sunt bulgari macedoneni. — 
Atâta spun raportele; cei cari sciu însă 
cum a fost pregătit resboiul din 1877—78, 
în ciocnirea de Luni vor vede ceva mai 
mult decât o simplă ciocnire între cetățeni 
și organele poliției.

Un nou comerciant român în Se
beșul-săsesc. Dumineca trecută s’a cunu
nat în Sebeșul-săsesc tînerul comerciant 
d-1 Iancu Candrea, fiiul vitreg al d-1 ui N. 
P. Petrescu, din Brașov, cu domna Hareti 
văd. Iosif Onițiu. Tînerul comerciant are 
frumtîsă practică și cunoscințe comerciale, 
așa că pe dreptul merită tot sprijinul pu
blicului român din părțile acelea.

Situația visteriei statului român, 
A apărut situațiunea tesaurului public pe 
(jiua de 31 Decemvrie 1902. Din ea reiese, 
că de la 1 Aprilie pănă la 31 Decemvrie 
1902 s’au incassat 12.807.520 lei mai mult 
decât în spațiul de timp al serviciului bud- 
getar precedent. Din situația bănescă a 
tesaurului reiese, că la 31 Decemvrie era 
un escedent de incassări asupra cheltueli- 
lor de 25.166.274 lei. In casele publice se 
aflau la 31 Decemvrie 1902 în numărar 
49.158.830 lei.

Animalele domestice în România. 
Ministeriul român al domeniilor a publicat 
o importantă statistică asupra animalelor 
domestice din țera. Datele aceste statistice 
au fost culese pănă la 31 Decemvrie 1900. 
Din acea statistică se constată, că în 
țeră sunt 971321 proprietari de ani
male; 46776 armăsari, 388.222 cai, 338.465 
epe, 90861 mânzi, 7186 asini, 515 catîri, 
24113 tauri, 1124360 boi și juncani, 380720 
vaci cu lapte, 370507 vaci sterpe, 285507 
viței și vițele, 7243 bivoli, '10482 malaci 
și malace, 266811 berbeci, 79475 berbeci 
bătuți, 4840353 oi fătătore, 357374 oi 
sterpe, 911431 noateni, 13605 țapi, 218910 
capre, 69139 vieri, 583532 scrofe, 783171 

mascuri, 273352 purcei de lapte. — In 
aceeași statistică se prevede și numărul 
stupilor. Sunt 392962 stupi românesc! și 
7218 stupi sistematici. — Pășunele perma
nente au o întindere de 1495556 hectare, 
er cele temporare de 285825 hectare.

Ce face beția. Din Intre-Galde pri
mim următorea scire: In 13 1. c. întorcen- 
du-se cătră casă, de la târg din Ighiu, 
între alții și soții de călătorie: IosifBardea 
și Teodor Necrelă, locuitori în acăstă co
mună, ei beți fiind, pe cale, nu se scie 
din ce causă, s’au luat la cărtă și în urmă 
la bătaie. In cele din urmă învingând Teo
dor Necrâlă pe Iosif Bardea, din sus de 
comuna lghiel, l’a aruncat pe acesta în 
rîulețul ce curge pe aici, unde umplân- 
du-i-se hainele de apă, părăsit fiind de 
soțul său pe cale, fiind un viscol puternic, 
rătăcind calea cătră munte și ajungând în- 
tr’un loc prăpăstios, a înghețat, și după 
căutare de mai multe dile abia a fost aflat 
îngropat de zăpadă. După acâsta Teodor 
Necrâlă, mustrându-1 consciința și fiindu-,i 
frică și de asprimea legei, în 19 1. c. s’a 
împușcat; după chinuri de două ore, șl-a 
dat sufletul.

— Etă urmările beției, la care s’a de
dat bietul popor.

Din Sângeorgiul - de - Câmpie am 
primit de la părintele loan Bucur o re
plică la răspunsul d-lor Dănilă și Mihai 
Simon publicat în nr. 6 de Duminecă al 
făiei nostre, în care se afirmă: a) că nu-i 
adevărat, că la 1895 locurile parochiale 
nu erau în mâna unuia din domnii amin
tiți; />) nu-i adevărat, că. pe timpul când 
s’a edificat biserica și școla, densul era 
prin Bord, de dre-ce când s’a edificat bi
serica în 1895 era deja preot al Sângeor- 
giului și a contribuit cu suma de 300 fl. 
la edificare; c) nu-i adevărat, că învăță
torul Ales. Șimon ar fi renunțat vre-odată 
la cuincuenalul de 100 cor., de dre-ce a 
primit 300 cor. de la popor, 200 cor. din 
fundațiunea școlei, 100 cor. din fundațiu- 
nea cantorală, er veniturile stolare dim
preună cu locul „oficiului docental" s’a 
computat în 100 cor. La urmă d-1 
Bucur declară, că din parte-i consideră 
încheiată discuțiunea. — In același timp 
primirăm un alt răspuns la întâmpinarea 
părintelui Bucur subscris de „un membru 
al familiei Șimon*  în care, în resumat, se 
constată: a) Că-familia Șimon este aceea, 
care cu ocasiunea comasării hotarului co
munei a stăruit pentru „formarea respec
tive croirea realităților bisericesc! școlare, 
cari esistă astădi, lăsând din propriul lor 
unele parcele" despre ce se pote con
vinge ori-cine la cartea funduară din Mo- 
ciu; b) familia Simon a stăruit și jertfit 
pentru a-se edifica casă parochială, școlă 
și biserică, ceea-ce „d 1 Bucur pe nedrept 
și-le atribue ca resultat al zelului seu 
preoțesc". Chiar „d-1 Bucur s’a esprimat 
de multe-ori și cătră rnulți, că fără fa
milia Șimon, și fără concursul special al 
judelui din Sângeorgiu Dănilă Șimon, 
nici când nu s’ar fi făcut biserică de 
pietră în comuna sa"; c) Realitățile 
le-au ținut în arendă și alții, er că 
prețul arendei n’a fost tot-deuna la fel, 
acesta este a se atribui împrejurării, că 
valorea locurilor s’a tot ridicat și a cres
cut astfel și prețul arendei, mai vârtos, 
că riturile, cari erau espuse vărsărilor de 
ape, s’au irigat și șănțuit și au produs 
astfel îndoit și întreit de cât mai înainte 
d) De ce n’a putut refusa d-1 Bucur ofer- 
tul jidovului Lob, căci acesta nu este 
fiul bisericei nostre, n’a contribuit nici
odată cu nimica pentru scopurile biseri
cesc! școlare? — Atât conține în merit 
răspunsul.

Distincțiune. D-1 loan Șerban a fost 
decorat tjilele acestea cu crucea de cavaler 
al ordinului Francisc Iosif pentru zelul, 
ce l’a desfășurat în calitatea sa de inspec
tor al lăptăriilor ungare.

Salutul unui moșneag din Bănat 
cătră papa. Un moșneag de 93 de ani 
din Bega-Sângeorgiu a adresat papei, care 
împlinesce la 2 Martie 93 de ani, urmă- 
tdrea telegramă: „Sfântului Părinte Leo 
XIII în Vaticanul Romei. -— Un sărman 

moșneag, născut la 9 Ianuarie, 1810 Vă 
doresce vieță îndelungată cu sănătate, și 
vă rogă să-i împărtășiți sfânta binecuvân
tare. — George Henlein*

Hoție. Ion Barbiru din Moeciul de 
jos aducea eri dimineță cu căruța la Bra
șov nisce cașcaval. Ocupat cu mânatul 
cailor, Ion nu pute să-și țină mereu ochii 
ațintiți asupra cașcavalului. Așa s’a întâm
plat, că cine-va i-a șterpelit o rotă de caș
caval (vr’o 30 chgr.) în valdre de 23 cor. 
Păgubașul s’a jeluit la poliție, care acum 
caută pe „istețul" hoț.

Mulțămită publică. Comitetul paro
chial gr. or. din comuna Bod, aduce mul
țămită pe calea acâsta, d-lui George Sil
vestru Pîlțea din comuna Feldidra, care 
a donat bisericei nostre o mașină de semă
nat și un tăvălug, în valdre mai bine de 
500 cordne. Prirnescă generosul donator 
cele mai vii mulțămite. Bod, în 13 Februa
rie 1903. — Comitetul parochial.

O găină — mătușă. Un cultivator 
de găini din Sebeșul-săsesc avea nisce 
găini italienescl. Una din acestea a scos 
tomna trecută pe timpul culesului viilor 
cinci pui. Nimeni n’ar fi credut, că acești 
pui vor eși din iernă și totuși puii, afară 
de unul, sunt cu toții în vieța. Ei au pe
trecut tdtă ierna în liber sub îngrijirea 
mamei lor și a unei alte găini, tot de rassa 
italienescă, care s’a întovărășit și ea cu 
cloșca și ca un fel de mătușe binevoitdre 
i-a ajutat să îngrijescă puii și se-i șcdtă 
din iernă.

La suferințe deșoldină și reumatism 
medicii recomandălalifia lui Zoltan, care are 
efect minunat, de orece bolnavii, cari su- 
feriau de ani, în scurt timp s’au vindecat. 
Se capătă în farmacia lui Bela Zoltan, Bu
dapesta. Sticla cu 2 cor.

Soiri locale.
Listele alegătorilor comunali. Ma

gistratul orășenesc aduce la cunoscința 
generală, că în scopul alegerilor suplemen- 
tare în representanța comunală, listele 
alegătorilor comunali s’au pregătit de co- 
misiunea conscripțională a alegătorilor co
munali pe basa listelor alegătorilor de de- 
putați dietali statorite definitiv. Aceste 
liste sunt depuse și de la 2 Martie pănă 
inclusive 6 Martie a. c. se pot lua în ve
dere în cancelaria d-lui protonotariu oră
șenesc F. Graf pe timpul orelor de oficiu 
de la 8—12 ore înainte de amedi și de la 
3—5 ore după amedi. Eventuale escep- 
țiuni contra acestor liste se pot face tot 
în localul numit de la 7 Martie pănă in
clusive la 1’1 Martie a. c.

Repetiție de Romană. De încheia- 
rea carnevalului, mâne Duminecă sera ti
nerimea română din localitate va da o 
repetiție de Romană în sala albastră (Re
duta) la care e invitat publicul, care a 
fost învitat la petrecerea dată de tine
rime.

Reuniunea română de gimnastică 
și de cântări va aranja Joi în 20 Faur 
(5 Martie) un concert în sala mare a ho
telului „Orient" (Nr. 1) esecutând cu 
aoesta ocasiune corul partea I. a orato
riului „Paul*  de Mendelssohn. Comunicăm 
cu deosebită plăcere, că pe lângă soliștii 
din sînul Reuniunei, vor da concursul alți 
doi soliști esterni, și anume d-șora Eugenia 
Moga din Sibiiu (sopran) și d-1 I. Băje- 
nariu, prira-tenor la teatrul național din 
Craiova. Ținând semă de clasicitatea aces
tui oratoriu renumit și de valorea celor 2 
dspeți ai Reuniunei, dintre cari d-1 Băje- 
nariu va cânta de prima-dată la noi cu 
vocea-i atât de apreciată în România, cre
dem de bine a atrage atențiunea On. pu
blic din bună vreme asupra acestui con
cert mult promițător al Reuniunei ndstre 
de cântări. Brașov, 14 Faur v. 1903. A. 
Ciorlea, secretar.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: Din fondul iubiți- 
lor răposați de la biserica gr. or. rom. din 
Brașov-cetate ajutor 90 cor., de la „Raco- 
țiana“, instit. de econ. din Șeica-mare 10 

cor., de la „Gră.nițerul*  institut de credit 
din H. Dobra cor. 30, de la „Ardeleana*,  
institut de credit și econ. în Orăștie întru 
eterna amintire a membrului numitului 
institut: Iosif de Orbonaș 100 cor.-, de la 
d-1 paroch din Stupini Ioan Maximilian și 
soția Elena în amintirea decedatului lor 
fiiu Laurențiu Maximilian 20 cor. — Pri- 
mescă nobilii donatori cele mai căldurose 
mulțămite. — Direcțiunea scol, medii gr. 
or. române.

Concert. Duminecă, 1 Martie, musica 
comunală va da un concert în sala hote
lului Europa, sub conducerea capelmai- 
strului Max Krause. Programul este ur
mătorul: 1, Kinizsi Marsch, de Fucik. 2, 
Uvertura Fra Diavolo, de Auber. 3, Un- 
sere Frauen-vals, de M. Krause. 4, Fanta
sie din Carmen de Bizet. 5, Cântec de seră, 
pe 4 violancelli de Brecht (nou) esecutat 
de d-nii UIbrich, maestrul de concerte 
Dietzmann, R. Machold și I. lobi. 6, Cân
tece din Alpi, de Gugl pe 2 fliigelhdrne 
(d-nii Krafta și Gerstner) 7, Mare serenadă, 
de Machts. 8, Odinidră și acum, polca-ma- 
zur pe Xilophon O. Seele (a. Unterreiner) 
9, Musikalisches Modejournal P. v. Ren- 
tzsch. 10, Marche de bataille de Wiest, 
începutul la drele 8. Intrarea 60 bani.

Societatea filarmonică va ține re- 
repetiția generală Luni, 2 Martie, la orele 
8 sera în sala de la Geverbeverein.

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

Fundațium și stipendii.

Din Selagiu, Faur i903.
In foia de Duminecă a „Gazetei 

Transilvaniei" nr. 25 din a 2/i 5 Febr. din 
anul curent, sub rubrica „De la Asociațiune" 
spre mare liniștire sufletescă și de bun au- 
guriu s’a lansat — între altele — și acea 
ideie forte la loc, respective chiar decisul 
conclus al comitetului central, ca pentru 
administrarea fie cărei fundaținnl — date 
în grija „ Asociațiunei"—se vor statori anu
mite regulamente cu un scurt istoric al 
înființărei și al scopului pentru care au 
destinat’o fundatorii, etc., cari *se  vor pu
blica și edita și în broșură separată.

întâmpinăm cu mare bucurie, spre 
mulțămirea generală, acel conclus, și de 
dorit ar fi, ca și veneratele ordiuariate 
(consistorii) ale dieceselor Dostre române, 
la cari încă se află depuse mai multe fun- 
dațiunl pie cu menire de burse (stipendii), 
să facă asemenea regulamente, și avendu-șl 
propriile sale tipografii, pe ușor le-ar pute 
edita și în broșuri.

Dâr’ ceea ce cu atâta abnegațiune și 
sacrificii au făcut zeloșii fundatori _ai ace
lor pil legate în mare parte și în prima 
linie în favorul descendenților familiilor 
sale, numai atunci îșl vor ajunge scopul 
și bunele intențiunl ale testatorilor, decă mai 
înainte de tote se vor ține în bună evi
dență îndreptățiții familiari, —publicându-se 
cu cele sulevate acei descendențl adevărațl 
constatați (și numai aceia), anotându-se 
quasi în o clausulă, că pe basa documente
lor genealogice li-s’a votat și hotărit cu
tare stipendiu familiar, — buna oră pre
cum se află în broșura „Transilvania" nr, 
IV din luna lui August 1902 la pagina 59 
în o asemenea „listă"...

Er pe viitor tot după un interval ba- 
rexnl de 10 ani, să se provoce respectivii 
îndreptățiți de a-șl reînoi dreptul la cutare 
fundațiune familiară; cu acest procedeu 
s’ar evita multe inconveniente și injurii, 
îngerându-se străini sub firma de descen
dențl familiari, că vecjl Domne și numele e 
sinonim!? Asemenea cas mai mult ca ridi- 
cul s’a întâmplat și la „Asociațiunea" nos- 
tră, că la cutare fundațiune d. e. făcută de 
uri testator gr. cat. și încă preot, stipen
diul l’a tras alții de altă confesiune. Departe să 
fie de mine că a-șl voi a sămăna ură între 
frații de un sânge și de o limbă, proselitismul 
nici când l’am profesat... Dâr, mă rog, dâcă 
ar învia acei testatori și ar afla eludate
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disposițiunile lor testamentare, și încă în 
mod vădit, cu totul contrar scopului și in- 
tențiunei lor, — cu greu ar mai muri!... 
In asemenea date împrejurări câți nu s’ar 
abate de a mai face legate pie fundațio- 
nale familiare! Acesta se o avem mai 
ales în vedere!

Ar fi bine ca aceia, cărora le dă 
mâna de a întemeia și lăsa fundațiunl, să 
accentueze, că se pot împărtăși din stipen
diile create după legatul lor în tocmai cu 
acel drept, și fetițele descendente chiar 
de la prima clasă elementară, ca și băeții, 
respective nepoțele și nepoții cu purtare 
bună. Motive multe pledâză pentru acesta. 
Las ca bunul cetitor să aprețieze!

Mai adaug, că numai mama educată 
pote da familiei și națiunei fii devotați 
cari apoi să înalte nâmul, și că cunosc ca 
veteran, câte-va familii și din acest ținut, 
cari între 6 — 7 sunt fete, alocurea tote 
fete, și bietele să nu aibă drept la funda- 
țiunile familiare?!

Unele ca acestea și pe alții cred, că-i 
preocupă.

Ioan Papiriu Pop, 
protopop.

Românii ardeleni în America.
(Coresp. „Gaz. Trans.“)

Soroștin, 18 Faur 1903.
Mult Stimate D-le Redactor! Vă rog 

a da loc în prețuitul nostru diar „G. Tr.“ 
următorelor rânduri:

înainte de acesta America era un ce 
necunosout de Românii noștri. Adl însă și 
ai noștri îmbuldițl de năcazurile dilnice, tot 
mai des și în număr tot mai mare trec 
Oceanul, departe de ai săi iubiți, ca prin 
sudorea grea de vre-o eâțl-va ani și prin 
șiroie de laoriml versate de dorul familiei 
lor, să-și asigure o sorte mai bună.

Precum din tote unghiurile Ardeiului 
locuite de Români, așa și din comuna mea 
Șoroștin cu finea lunei lui 'Noemvrie a. 
tr. s’au dus în America 6 Români țărani 
lăsându-șl femeile lor și număroșl copii 
acasă. Intre aceștia a fost și cantorul loan 
Aron, fiiul fostului preot.

Și cumcă acești Români colonisațl în 
America cu cât drag țin la credința, dati- 
nele și limba strămoșescă, ilustrăză urmă
torul esemplu viu. Fostul cantor încă la 
plecarea sa de acasă șl-a dus cu sine și o 
iconă și vre-o 2—3 cărți rituale. îndată 
după ce s’a aședat el și soții lui în Oleve- 
land-Ohio, ca să nu-șl uite de Dumnezeu 
și-a închiriat o casă, unde au început în 
totă Dumineca și în sărbători a face Utre
nia regulată. Vestea ca un fulger a ajuns 
în urechile tuturor Românilor din oraș 
doritori de mărirea lui Dumnedeu și au 
început a se grupa în jurul cantorului 
loan A.ron, spre a asculta cu evlavie Utre
nia atât de înălțătore a frumosului nos
tru rit.

La pleoarea de acasă au luat cu ei 
o sticlă de „aghiasmău (apă sfințită) din 
tjiua de bobotăză a anului trecut, ca în 
ajunul bobotezii să stropescă pe toți Ro
mânii din acel oraș.

Așa au și făcut. In diua ajunului bo
botezei au cumpărat o căldărușe, un mă- 
tăuz și o cruce, și Ioan Aron dimpreună 
cu loan Ooman din Țapu și loan Stoica 
din Șeica-mică au plecat prin vecini la 
stropit. Ei au aruncat în apa din căldă- 
rușă : Ioan Aron 5 cor. și toți cu cât s’au 
îndurat, determinându-se, că suma astfel 
colectată să se trimită sf. nostre biserici. 
In modul acesta de la 78 Români s’a co
lectat suma de 100 cor. Așa îmi descrie 
cașul Ioan Aron, și adaoge, că acestă sumă 
s’a trimis de-adreptul Pr. Ven. Consistor 
Metrop. în JBlașiti pentru a se face în bis. 
gr. cat. din loc, încă neterminată, 2 străni 
frumose și din rest a se cumpăra cărți ri
tuale.

Doresc iubiților Români din America 
curagiîî, tărie sufletescă și mângăere, ca 
se-șl realiseze dorința lor, ca ajungând 
acasă cândva să aline mai ușor durerile 
.și năcazurile familielor lor lăsate în lipsă. 
■CeriuL.se le răsplătâscă însutit acâstă faptă 
nobilă a lor. Pe acestă cale în numele po- 

porenilor mei mulțămesc lui Ioan Aron 
pentru fapta sa nobilă, precum și tuturor 
celorlalți contribuenți.

Valeria Maior, 
preot gr. cat.

Convocare.
Asociațiunea pentru sprijinirea învă

țăceilor și sodalilor români — Brașov*  îșî 
va ținâ adunarea generală ordinară Dumi
necă în 2/15 Martie la orele 3 post m. în 
localul asociațiunei din strada orfanilor 
nr. 4, la care sunt invitați toți membrii și 
toți aceia cărora le zace la inimă prospe- 
rarea și înflorirea meseriașilor.

Program: 1. Deschiderea adunării prin 
presidiu. 2. Alegerea unei comisiunT veri- 
ficătore. 4. Raportul comitetului. 4. Ra
portul cassei. 5. Raportul comisiunei cen- 
surătdre. 6. Presentarea budgetului pe a. 
1903. 7. Alegerea comitetului pe un pe
riod de 3 anî. 8. Alegerea unei comisiuni 
pentru censurarea socotelilor.

Din ședința comitetului, ținută la 
14/27 Februarie 1903.

Brașov, 15/4/II. 1903.
I. Socaciu, Dr. Lacea,
președinte. secretar

Crucea roșie. On. Ddmne cari au 
promis alimente pentru bal, sunt rugate 
a-le trimite Marțî la drele 3 p. m. la Re
dută. — Comitetul.

Constantsnopol, 28 Februarie. Cir
culă scirea, că consulul rusesc din 
Mitrovița, care nu de mult o sosit 
acolo, o fost ucis de Albanesî.

Salonic, 28 Februarie. Posturile 
de la graniță ridică șanțuri și tae 
căi de-alungul hotarelor muntene- 
grene. Edhem pașa merge în vilaie- 
tul Cossovo în fruntea a șese bata- 
lione. Mobilisările continuă. Unele 
batalione din reservă se opun chemă
rii sub arme. Anarchia e deplină. 
O bandă alba.nesă a pătruns în în- 
chisorea din Katcharik și a liberat 
70 de robi albanesî. Bandele bulgare 
lucreză cu bărbăție. Omenii lor au 
săvârșit omoruri politice in Velles și 
Srumița.

Anghina difterică s6n gâlcile rele.
Este o bolă forte rea, molipsi- 

tore și epidemică, ea face multe 
victime printre copii, decă nu se 
iau măsuri urgente pentru comba
terea ei. începe de obiceiu cu o 
ușoră durere de gât și indisposiție 
și cu puțină ferbințâlă, în cât une
ori la început trece neobservată. 
Dâcă esamiuăm cu băgare de sâmă 
în gâtul bolnavului, vom vede, pe o 
migdală seu pe amendoue, seu 
chiar în fundul gâtului, o peliță seu 
membrană albă gălbue ce se for- 
meză forte iute, chiar în câte-va ore 
și care este așa lipită, încât nu se 
ia pe un pămătuf de bumbac. Acesta 
este o cangrenă, ce o formeză nisce 
animale fbrte mici, cari nu se ved 
de cât cu ochianul, numiți microbi 
speciali ai acestei boli.,

Une-ori acea peliță seu mem
brană se întinde în tot gâtul, și 
chiar în nările nasului, și atunci 
bolnavul respândesce un miros forte 
urît, er vocea îi este răgușită. Ghin- 
durile de la nas se umflă și ele, 
fața îi devine palidă, fără sânge și 
bolnavul cade într’o slăbiciune mare 
seu o toropălă adencă. Boia durâză 
3 — 14 cjile și se pote se o avem de 
mai multe ori, ca copii mai ales, 
cum și ca omeni mari. Bolnavul 
more numai din causa otrăvirei sân
gelui, prin otrava ce o produce mi
crobul din gât.

Une ori când se vindecă, an
ghina difterică, pote lăsa o paralisie 
a vălului palatului (omușorului), așa 
că vocea multă vreme iese pe nas, 
er când bea lichide, îi iese pe nas, 
și nu pbte înghiți bine.

Cel întâiu lucru ce trebue făcut 
când se arată băla, este se despăr
țim bolnavul de cei sănătoși, și apoi 
vom căuta se curățim gâtul de acele 
pieliți seu membrane albe, cari se 
formăză. spre a opri otrăvirea sân
gelui, și acâsta cât mai curând și 
cât mai des. Pentru acest scop este 
bine să avem un irigator, și să-l 
așecjăm sus, apoi se țîșnim apă caldă 
simplă seu amestecată cu zamă de 
lămâie, în gâtul bolnavului, după ce 
i-am pus un căluș în gură, un dop 
de plută de exemplu. —- In lipsă 
de acest mijloc, putem întrebuința 
un apărat forte comun, un sifon cu 
apă gazdsă, care mulțumită presiu- 
nei acidului carbonic, printr’o țîșni- 
tură puternică, pote curăți gâtul de 
membranele formate. Local, putem 
unge bolnavul în gât, la fie-care 
două câsuri, cu un pămătuf de bum
bac, muiat în zâmă de lămâie, este 
forte de mult întrebuințată cu suc
ces. Gazul are proprietatea de a 
deșlipi mai ușor acele pielițe din 
gât, fiind în același timp și antiseptic 
și liniștitor. Ghiața este de aseme
nea un bun mijloc de a desface gâ
tul de acele pelițe albe, liniștind 
iritația și împrăsciind roșața. Intro
ducem în gura bolnavului mici bu
cățele de ghiață la fie-care minut 
fără întrerupere cjiua și noptea chiar 
când dorine bolnavul. Se pote încă 
da și cu lingurița ghiață pisată, 
amestecată cu zahăr.

In fine ca mijloc curativ sigur, 
mai ales când e la începutul bolei, 
sunt iniecțiunile cu ser antidifterie 
forte.

La cașuri urgente, când nu 
avem o seringă, pentru-ca să facem 
injecțiunea sub piele, putem se-i fa
cem bolnavului un clistir cu serul 
forte său se il dăm se-1 bea, cu pu
țină apă caldă seu cu lapte. In ge
neral acțiunea aerului dat pe gură 
lucreză după 24 — 33 cesurî, pe când 
injectat sub piele, lucreză după 15 — 
16 bre.

Ca tratament general, bolnavul 
va fi pus într’o cameră spațiosă și 
aerisită des. Mâncarea lui va fi sub
stanțială și ușbră, compusă din supă 
lapte, ouă. I-se vor susține puterile 
dăcă este slăbit, dându-i lapte cu 
puțin cogniac seu rachiu, cafea nbgră 
cu cogniac seu cu rom.

Toți cei sănătoși, și mai ales 
copiii, se vor feri de bolnav; tot 
ceea-ce a atins bolnavul, trebue să 
fie desinfectat; rufăriiie și hainele 
murdare trebuesc muiate într’o so
luție de pietră venătă 20/100 seu de 
acid fenic 30/100 apoi fierte cu 
leșie.

OrI-care ar fi sbrtea bolnavului, 
odaia unde a zăcut el trebuesce să 
fie desinfectată bine, văruită cu var 
și afumată cu pucibsă după cum 
urmiză: după ce s’au închis tcîte gă
urile, se pune pe un pat de nisip 
o olă seu un ceaon, conținând jera- 
tec aprins seu mangal, peste care 
se pune o cantitate de pncibsă, fă
râmată bucățele, proporțional cu 
volumul camerei, 20 grame pentru 
un metru cub, și după-ce arde ast
fel cu ușile și cu ferestrele închise, 
odaia va rămâne tot închisă o (j*  ȘÎ 
o nopte, după aceea se aerisesce din 
nou odaia și pbte fi locuită.

(,,Alb.“) Dr. Constantin An. Macri
Foltescl-Covurlui

T r aho m a.
— Boia egiptică de ochi. —

Trahoma este o bolă. de ochi, al că
rei loc de nascere este Eghiptul, unde 
domnesce și astădl, deciuind aprbpe totă 
populațiunea. B61a e molipsitore, trece de 
la om la om; o duc muscele, o duc țân
țarii, o duc câte și mai câte jivine de la 
uu ochiu urduros la altul. O sumă de 
omeni orbesc cătra bătrânețe, trăindu-șl 
dilele amărîte în jale și întunerec; turma 
de băieți murdari și urduroșl părtă ger
menii aceleeașl bdle, er droia de musculițe 
de pe fețele bieților mititei din legăn, 
ajută și ele la răspândirea bolei. Mamele 
sunt atât de nepăsătore, în cât nici nu 
alungă muscele de pe obrajii copiilor.

Boia amintită nu s’a restrîns asupra 
Eghiptului, ci s’a răspândit și în Europa. 
Tocmai acu ’s 105 ani, de când 32.000 de 
ostași, cu cari a trecut Napoleon Bona
parte în Eghipt, s’au molipsit de acâstă 
bolă contagiosă. Astfel au pățit șiEnglesii 
la Abukir. De la FrancesI și EnglesI s’au 
molipsit și celelalte armate, cu cari au 
venit în atingere, între altele: armata din 
ță ile nostre.

Boia s’a numit întâii! „bolă catâ
ri iscă*.

Armata s’a scăpat cu vremea și cu 
îngrijirea, der pe atunci boia se încuibase 
în po-por, respândindu-se peste tot locui.

Descrierea bolei (pit logluj.- Trahoma 
provocă durere în ochi, lăcrimare, urdori. 
Atacă pelițele ochiului, urîțesce genele, 
cari încep să te înțape, să te neliniștâscă 
(perl de lup). Ochiul se tulbură și mai pe 
urmă se întunecă total, orbesce.

Vindecarea (terapia) bilei. Primejdia 
e vădită; datorința tuturora e să pună 
pedecl acestei nenorociri, său decă a dat 
peste noi, să ne scăpăm cât mai iute 
de ea.

Și din întâmplare grija e destul de 
ușoră. N’avem de cât să dăm de grabă 
după vindecare, să nu se învechâscă. Me
dicii o ard cu petra iadului (azotat de 
argint, cum îi die domnii) seu o spală cu 
apă în care au topit puțin sublimat (biclo- 
rură de mercur), pâtra iadului său pietră 
venătă (sulfat de cupru). Se înțelege, că 
poporul de rând trebue se se obiclnuiescă 
cu gândul de a se arăta la doftor și de a 
nu da după ajutorul babelor și. descânte
celor.

Modul de apărare {profilaxii) în contra 
bolei. Apărarea în contra trahomei e cu 
mult mai ușoră, decât vindecarea. Nu tre 
bue de cât să fim precauțl (cu îngrijire) 
față de cel bolnav. Putem vorbi cu el, îi 
putem da mâna frățesce, numai să ne fe
rim de a da cu mâna pe la ochi, căci 
numai atunci ne molipsim. întâii! să ne 
spălăm mânile. Și medicul se spală pe 
mâni, când vhităză bolnavii. Ou cât sunt 
mai multe urdorile, cu atât e mai lipiciosă 
boia și tocmai de aceea praful, fumul, ae
rul stricat, care ațîță ochii, e primejdios 
pentru ochii trahomaticl, îngreunâză boia 
și o răspândesce mai ușor. Peste tot: 
murdăria, necurățenia, e cea mai bună oale 
de răspândire a bolei.

Mai mult răspândesc bdla hainele de 
pat și ștergarul (prosopul). Chiar dâcă se 
îmbolnăvesce cine-va într’o casă, molipsi- 
rea familiei se pote împedeca prin deschi- 
linirea hainelor de pat și a ștergarelor 
celui atins de bolă.

Chimistul.

Literatură.
Din composițiunile pline de melodii 

romanescl ale mult regretatului composito- 
român Ciprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de venejare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare*  cu două voci, „Hora 
Prahovei*,  „A cădul o rază lină*  cu voce, 
„Dluturaș de nopte*  polcă. „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii*  cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „Basme Iașene*  vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*.  din opereta 
„Crai nou*  3 cor. și Cuvertura din ope
reta „Crai nou*  1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

%25e2%2596%25a0CeriuL.se
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Transplantarea pădureților în grădina 
de altoit

După-ce ne-am provăcjut cu pădureții 
trebuincioșl corăspuncjătorl pentru a fi al- 
toițl, fie prăsiți de noi înșine, fie procurați 
de aiurea, îi transplantăm în școla de al
toit.

La cas însă, că nu am dispune de un 
număr corăspundător de pădureți prăsiți 
de noi înșine, s’avem grije, ca aceia să-i 
procurăm de la o grădină de poinî ale că
rei relațiunl climatice nu difere așa mult 
de ale nostre.

Transplantarea pădureților în pămân
tul deja pregătit din tomnft, se pote face 
primăvara de timpuriu, îndată-ce pământul 
s’a sbicit puțin și timpul e favorabil pen
tru îndeplinirea acestei lucrări.

Intr’un pământ mai năsipos și mai 
sbicit, sădirea pădureților se pote face cu 
destul de bun succes și tomna, decă tim
pul e destul de favorabil și nu avem te
mere de un îngheț în cel puțin 2 săptă
mâni după sădire. Decă însă sădirea s’ar 
fi făcut și pe neașteptate ne-am pomeni 
cu un îngheț, în cașul acesta spre a feri 
pădureții de stricăciune, așternem printre 
ei un strat mai subțire de gunoiîî păios, 
frunde său plevă, prin ce împedecăm pă
trunderea gerului la rădăcini.

Sădirea se pote face său în straturi, 
seu în șiruri simple. Sădirea in straturi se 
face cu deosebire acolo, unde ne stă la 
îndemână un teritoriu mai mare. Pe acesta 
îl împărțim în straturi de câte 130 cm. 
lățime și sădim în fie-care strat trei rân
duri de pădureți, în depărtare de câte 50 
cm. unul de altul.

In locurile unde avem la îndemână 
un teritoriu mai mic, sădirea se face în 
rânduri. Spre scopul acesta împărțim tabla 
întregă în șiruri de câte 60 cm. depărtare 
unul de altul, lăsând apoi 40—50 cm. de
părtare între pomișorl.

înainte de a fi sădiți, pădureții se 
pregătesc în modul următor: Rădăcina 
principală se scurtâză pănă în 14—18 cm. 
— după cum e de bine desvoltată, — âr 
)a cele laterale încă retezăm cam a 3-a 
parte, astfel ca suprafața jtăieturei să se 
așede pe pământ.

E de însemnat, că orl-care rădăcină 
vătămată, se reteză cu un cuțit ascuțit 
de-asupra locului vătămat, căci în cașul 
acesta rana se vindecă cu mult mai iute.

După-ce în chipul acesta am pregă
tit rădăcina, vom scurta și tulpina pădu
rețului. Dâoă acâsta e mai puternică, o 
retezăm mai puțin, și dâcă e mai slăbuță, 
o retezăm mai mult.

După-ce am isprăvit cu pregătirea 
pădureților, purcedem la sădirea însăși.

Sădirea în șiruri se face în modul 
următor: însemnăm locul șirului cu o 
sferă întinsă, pe lângă care săpăm un șăn
țuleț. Punem apoi pe marginea șănțulețu
lui un laț, pe care sunt însemnate distan
țele la cari au a-se sădi pădureții. La fie
care semn așerjăm un pădureț și un al 
doilea lucrător trage pământ peste rădăcina 
lor astfel ca să nu vină îngropațl mai 
afund ca de 3 cm., după cum au fost mai 
nainte.

Mai ușor merge lucrul în pământul 
rigolat. Aici punem în locul unde are să 
vină șirul, lațul pe care sunt însemnate 
distanțele penLru pădureți, și la fie-care 
semn ridicăm un spadei (hărleț) de pământ | 
aședend pădurețul în locul acela.

După sădire, pământul în jurul pă
dureților se calcă și se udă bine. A călca 
pământul după udat, nu e permis.

îngrijirea pădureților mai derarte 
constă în a-i cnrăți de buruiană respective 
săpatul. In decursul luneitî Maifi și Iuniu, 
ramurele laterale ale pădureților trebue 
curățite, ca eventual în jumătatea a doua 
a lunei Iuliu și August să putem începe 
oculatul și să avem un trunchiii neted.

Gunoirea lor în anul prim numai în 
cașul acela e consult a se face, decă pă
mântul ar fi prea steril, și și atunci numai 
cu gunoiîî putred.

A. Boldor, 
înv.

B61ele vinului.*)

*) După publicațiunile ministeriului r. u. de 
agricultură.

Precum drojdia de viu descompune 
în decursul fermentațiunei (ferberei) tot 
zahărul de struguri (dextrosă) în alcool 
(spirt) și bioxid de carbon (beșicuțe): ast
fel se mai află în must și alte feluri de 
drojdii, cari produc, nu odată, mari schim
bări în materiile, cari aloătuesc vinul. In 
acest chip vinul îșl pdte pierde gustul și 
însușirile sale, schimbându-se total, stricân- 
du-se, ajungând fără de preț. Schimbările 
de acest fel, le numim băle de ale vinului 
și aceste sunt următorele:

1) înflorirea.
2) Oțețire*.
3) Inăcrirea.
4) întinderea.
5) Amărîrea.
6) Intorcerea.

Der vinul mai sufere câte-odată și de 
al fel de scăderi, prin cari îșl perde gustul 
și mirosul, ajungând rău la gust și neplă
cut la miros, der încolo nu sufere nici o 
schimbare în părțile sale principale. Acest 
fel de vin nu se trece, fîind-că nimeni nu-1 
bea bucuros. Etă scăderile:

1) Inegrirea.
2) Gustul de mucegaiti.
3) Miros de butoifi.
4) Miros sulfhidric.
5) Gust de fum.

Tote botele și scăderile vinului pro
vin de la vase și unelte murdare, de la 
manuarea greșită său negligentă în timpul 
fermentațiunei.

Să cercetăm rând pe rând tote scă
derile și bolele amintite, căutând a ne da 
sâmă, că ore în ce chip le putem preveni, 
înainte de a-se încuiba; său a-le combate 
— dâcă s’au înrădăcinat.

1) înflorirea vinului.
Să umplem de jumătate o sticlă cu 

vin mai ordiuar si astupându-o ușor să o 
lăsăm la aerul cald din odae. Abia va trece 
o di două, când pe suprafața vinului se 
va și forma o peliță subțire, care dilnic 
se va îngroșa din ce în ce.

Astfel se întâmplă și în butoifi, dăcă 
umplem regulat scădămâutul. Pelița for
mată în aceste moduri o numim florea 
vinului, care se formâză cu deosebire pe 
suprafața vinului prospăt și slab. Micșorâză 
conținutul de spirt (alcool) al vinului, ba 
dăcă nu o delăturăm la timp, atacă și 
acidii și sucurile, prin ceea ce vinul ca
pătă miros displăcut, slăbesce la gust, ba 
se și pote strica cu desăvârșire.

Boia acâsta se constată forte rar la 
vinurile tari.

Pentru a preveni înflorirea, trebue să 
umplem butoiul pănă la vrană (vrână, gaura 
din doga superioră) și să-l astupăm cu dop (cep 
pred uf, măsea) lungăreț, al cărui capăt să 
ajungă în vin, chiar și la o anumită scă
dere a acestuia. Pe cep să nu înfășurăm 
nici pânză, nici papură, nici alte foi împă
iate; er pentru turnarea vinului să între
buințăm o pipetă spălată bine cu apă 
curată.’

Decă s’a prins odată peliță pe su
prafața vinului, trebue să o delăturăm 
numai decât și cât se pote de bine. Acâsta 
ne succede în modul următor: introducem 
o pâlnie (turnariu) cu țâvă lungă și sub
țire, să ajungă cu vârful în viu. Turnăm 
vin pănă ce dă afară din butoiti. Pelița 
înnotând de-asupra, firesce că ea va eși 
cea dintâiA Cu puțin esces de vin o pu
tem depărta total. Curățim vrana, aprin- 
dend puțină puciosă și astupăm bine bu
toiul. Decă am lucrat consciențios, vinul 
nu va mai înflori.

Vinul greu înflorit (mucedît) îl pu
tem trata nițel cu sulfur (puciosă), prin 
ceea-ce împedecăm desvoltarea și formarea 
mucegaiului.

Alte mijloce în contra înflorirei nu 
sunt permise de lege.

(Va urma.)

Reforma băncilor ungare.
In cestiunea de reformă a băncilor, 

din provincie (maghiare), care de anî 
mulțî preocupă opinia publică, cu deose
bire însă pe băncile interesate, s’a făcut 
în sfârșit primul pas de resolvire.

0 comisie de specialiști a elaborat 
un proiect, care s’a desbătut Duminecă 
22 Februarie în „Hotel Royal“ din Pesta, 
fiind de față representanțl de la 96 insti
tute de bani din provincie. 3

Comisia însărcinată cu pregătirea lu
crărilor prealabile a venit la convingerea, 
că cel mai practic mijloc pentru deslega- 
rea cestiunei este, a se înființa o bancă 
consorțială a institutelor de bani din pro
vincie. Institutul acesta ar fi chemat să 
îndeplinescă tăte problemele de natură 
morală și financiară, carî sub colectivul 
nume de cestiunea reformării băncilor, de 
mai mulțî ani formeză obiectul discusiu- 
nei publice și ar asigura tote avantagele 
repres'entanței unificate a băncilor pro
vinciale. Noul institut nu are de țintă o 
contrabalansare a băncilor celor mari din 
capitală, seu să desvolte o concurență cu 
acestea, din contră autorii proiectului 
contemplâză activitatea noului' institut 
astfel, ca acela, mână în mână și cu aju
torul moral al guvernului, se tindă a ri
dica nivelul băncilor provinciale și a 
consolida basele lor. Spre ajungerea sco
pului se va lua în vedere, ca să se orga- 
niseze o revisie pe base autonome, să se 
introducă uniformitate în contabilitate și 
afaceri, să se facă o împărțire proporțio
nală a activelor de bilanțuri etc. Organisa- 
rea acăsta de aceea se proiecteză în 
formă de institut de bani, ca pentru ajun
gerea scopurilor intenționate, să dispună 
și de mijlocele materiale necesare, cu a 
căror ajutor, în timp de crise, acestea să 
se potă localisa imediat.

Conferența a condus’o consilierul 
Bela Tâllian. După o discuție amănunțită 
la care au luat parte fișpanul Săndor, 
ca representant al băncilor secuesci, di
rectorii Arpassy, Tokaji, Valkovics, Solcz, 
Leib, Wurth, Bene, Diamantstein, Dr. 
Hajdu, Szapanos, Mandel, Văd și Buck, 
proiectul presentat s’a primit cu unanimi
tate, conferența a enunciat, că doresce în
ființarea băncii consorțiale, spre care 
scop își ofere ajutorul său moral și ma
terial. Pentru stabilirea detailurilor și 
emiterea cdlelor pentru subscrierea de 
acții s’a ales un comitet de 50 persiîne.

In considerare, că la conferența au 
fost representate 96 institute din provincie 
și că prin scrisori au aderat alete 150, în 
considerare, că aceste 246 institute dispun 
de 68 mii. corone capital propriu și 285 
milione depuneri străine, realisarea pla
nului se crede asigurată.

POVEȚE.

Foldsole merelor. Merele au o 
înrîurire binefăcetbre asupra stoma
cului. Mâncate înaintea mesei, ele 
deștbptă pofta de mâncare după 10 
minute. De aceea e bine, ca Ja fie
care masă, se se mănânce 2—3 mere 
Mâncând mere căpătăm putere de 
a lucra, fie cu creerul. fie cu corpul 
Se explică acăsta prin aceea, că me
rele ajută mult la mistuirea alimen
telor. Pe lângă acăsta chimiștii au 
constatat că merele conțin o doză 
puternică de nitrate și de fosfate, 
substanțe, cari întră în composiția 
creerului și a mușchilor, așa că acest 
fruct are o însemnătate forte mare.

*
Pentru a da lemnnlni alb co- 

Idrea nnculni, luăm: apă 1 litru, 
păment de Casei impalpabil 30 gr., 
potasă de America 9ău cenușe de 
drojdii, 20 gr.; se fierbe un sfert 
de oră și pe urmă este aplicat cald 
pe lemn. Se lasă a se usca lemnul, 
apoi se udă erăși fața cu amestec 
de 30 centilitri de oțet și pilitură 
de fer 25 grame. Se lasă a se usca 
și se frăcă pe urmă cu hârtie sti- 
clată (Glas-Papier) pănă ce căpătăm 
lustru dorit.

Crescerea și îninnl|irea paserilor.
începând aoum ouatul pasărilor, âtă 

căte-va instrucțiuni cu privire la ocupațiile 
avicultorilor:

1) Puicile tomnatice încep a oua acum 
pe capete; avioultorul să strîngă cu îngri
jire cjilnic ouăle lor.

2) Găinile bătrâne încă nu se lasă 
mai pe jos, căci acum ouă mai mult, âr 
ouăle lor ating volumul cel mai mare; să 
se adune cjilnic aceste ouă, însemnând pe 
ele data cjiloi și felul rasei, dăcă e vre-o 
rasă specială.

3) Tot acum este timpul, ca să înlo
cuim, să premenim, găiuile bătrâne de pa
tru ani, prin cele tinere.

4) «ă se continue clocirea ouălor de 
rață și de gâscă, preparându-le cuibarele și 
locuința, din punct de vedere higienic.

5) Să se pregătescă camera unde vor 
fi puși noii născuțl, observându-se curățenia 
și îngrijirile higienice cele mai minuțiose.

6) Se vor puue la clocit ouăle de 
rase speciale.

7) Se va termina cu îngrășarea păsă
rilor.

8) Luna Aprilie este luna când cur
cile se întrec la ouat; să se adune dâr cu 
îngrijire ouăle lor.

9) Să punem curcile la clocit, cât 
mai curând posibil, căci puii eșițl în vre
mea acâsta sunt mai puternici și mai 
forțl.

10) Să se facă clocirea ouălor desti
nate de a da nascere la pasări de repro- 
ducțiune.

11) Se va supraveghea clocirea ouălor 
de rață, precum și eșirea din găooe a bo
bocilor de rață.

12) Dâcă vremea este fromosă și so- 
rele cald, se va scote, dâcă avem, bobocii 
de gâscă la iârbă, dimpreună cu mama lor 
și cu un gâscan.

13) In totă curtea pasărilor se va 
face curățenie generală, spălându-se și vă- 
ruindu-se cotețele.

14) E timpul, ca și cotețul de porum
bei să fie văruit atât înăuntru, cât și pe 
dinafară, pentru-ca ei să-l potă zări mai cu. 
înlesnire din depărtare.

o

t:

SJ
5J|

Magazinul de mătăsărie
Ssenâsy, Hoffmann & Ci?

IV., Becsi-utcza 4.

In continuu ests asortat cu cel mai mare și frumos deposit de
Mătăsârii, Catifele, Dantele, Panglici și articole de garnitură.

Este de obște cunoscut, ca numai la firma de sus se pot căpăta ce!e 
din urmă novBtățs de mâtăsăria pentru Biuse și Toalete Desenu- 
rile și calitatea snnt eschisiv pentru firma de sus produse și numai 
acolo se capătă. (PRETURI IKETINE ȘSf E0X.E.

—HSZCostre la cerere se trimit gratis. —
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15) Se se visiteze cât de des clocirea 
fasanilor și a porumbeilor.

16) Să se împărecheze porumbeii, așa 
fel încât să nu rămâe nici unul fără soție, 
ca apoi acesta să strice liniștea celorlalți.

H a c mcl L
Legendă.)

In sărbătorile Crăciunului a fost la 
noi Barbara Bujii din Gurbescl. Femeie 
săracă e acesta dâr sirguinciosă și destul 
de înțeleptă. începurăm a vorbi de câte 
tote, pănă ce ajunserăm a vorbi despre 
raci. — Părinte! scit de când sunt în lume 
raci? mă întreba ea.

— De când sunt gârlele răspunseiu eu.
— Nu de atunci 4lse ea, ci de pe vre

mea lui Hristos numai.
— De unde soil tu asta ? o între- 

baitt eu.
— De acolo de unde sciu, așa se po- 

vestesce.
— Povestesce-ne dâră se seim și noi 

ceea-ce soil tu, îi diseiă eu. Ea tuși, se 
șterse cu colțul cârpei la gură și începu:

Ci-că pe vremea aceea când umbla 
Domnul Hristos cu apostolul Petru pe 
pământ, intrară în casa unui om leneș, der 
bogat și sgârcit ca rngina.

Petru era flămând, Hristos nu.
— Domne! cjise Petru când se băgară 

pe ușa uliței, să cerem la astă casă o stri- 
jauă de pâue, că eu unul sunt mortl de 
făme și nu mă mai pot duce.

— De ești flămând cere, 4>se Hristos. 
Petru ceru, dăr omul nu-i dete, ci îl 

batjocuri, cjicându-i să lucre și să nu va- 
gabundeze, că atunol va ave pită și n’ar 
cerși, oă pita de tote (filele cu crunte su
dori se câștigă.

Petru se rușina și dise cătră Hristos : 
Domne, mă înfruntă, și el după cum se 
vede e lenios de cât bradipul, ci de-ar 
fi după mine, l’așl face de rîs la lume.

— Dumnezeu Petre, nu bate cu bâta, 
nici nu întârzie, nici nu grăbesce. A doua 
di Hristos ședea pe țărmul unei gârle, 6r 
Petru umbla prin apă cu vârșa să prindă 
pescl. Apa curgea pe lângă pământurile 
sgârcitului.

— Prins’ai Petre? întreba Hristos.
— Prins Domne; am prins unul mare 

și frumos, o să ne fie pe două efile, numai 
pâne de-am ave!

— Las’ că de mai prinijl încă unul 
ca și acesta, ne ducem cu el la omul cel 
de erl, să ne dea pâue pentru el.

- Nu ne-a da Domne, că omul acela 
e mai rău de cât dracul.

— Vom vedâ!
Petru mai prinse unul. Eșind din apă 

se duseră la casa sgârcitului. Intrând în 
casă deteră binețe, cum fac țoțl omenii cu 
pricepere bună. Sgârcitul se uită mânios 
ia ei, căci chiar îl ^aflară ștergendu-șl de 
rugină cu o bucătă de postav, talerii și 
galbenii.

— Ce vă trebue ? întreba el.
— Ti -am adus un pesce de l’ai cum

păra, disc Petru apostolul.
Ce vreți pentru el ?

— Atâta pâne, ca să ne săturăm doi 
inși la o mâncare, răspunse Petru.

Omul le dete atâta pită câtă ar 
mânca un prunc de 3 ani.

— Fie a ta, 4'80 Petru mânios, vrând 
să-și ia înapoi pescele, der sgârcitul îl 
smuci de la el, și căci nu s’a îndestulii 
cu câtă pită i-a dat, luă biciul din ouiil și-l 
lovi peste spate.

— Nu-1 lovi, 4i8e Hristos, că n’ai 
drept să-ți fi însu-țl judecător.

— Las’ că-țl fac eu judecată, efise 
omul mânios, vrând să dea și în Hristos, 
der când îșl ridică mâna, Hristos îl blăs- 
iămâ astfel:

Deși ai fost om lenios 
Eu te-am făcut norocos, 
Der norocul te-a făcut 
Om sgârcit și întrecut, 
Și fiind-că te-ai ridicat 
Să bați om nevinovat 
Te blastăm, c« blăstăm greu, 
De la mia’ și Dumnedeu. 
Trebui-re ar să fi drac, 
Ci eu te prefac în rac; 
Vei purta dece piciăre

Subțirele și ușore,
Ci tu li-i simți prea grele 
Și-i da tot napoi cu ele; 
Pe două ca pe mai mari 
Le prefac în forfeci tari 
Să pnn4l tare ce-i afla 
Cu ele în vieța ta, 
Să se scie că sgârcit 
Intre omeni te-ai numit.
Că l.dtă lumea să scie 
Că rău ai fost la mânie 
Când te-or mânca omenii 
Fert ori fript tu vei roși.

Hristos gătâ, âr omul cel lenios, 
sgârcit și rău se prefăcu îu rac și mer
gând mai mult înapoi de cât înainte, s’a 
tot dus pănă ce a dat de o gârlă în care 

' s’a băgat și ș’a făcut loc sub un țărm, el 
și toți urmașii lui, căci de atunci sub toți 
țărmurii vâlcelelor se pot afla raci.

Antoniu Popp.

t'Lîmășagtd.
— Snoră. —

Trăia odată într’un sat un om, care 
era forte șăgalnic; ș’apoi la cea îdiutâifi. 
ocasie de vorbă ce aveai cu el, te păcălia 
nevoie mare.

Odată avea un proces la tribunalul 
din acel județ, și în acea 4' pleca pe jos 
eu noptea în cap. Iu drumul lui trebuia să 
trâcă printr’un târg. Tocmai în revărsatul 
zorilor âcă și el s. fost ajuns în târg. Pe 
când trecea el prin târg, vede la o brutărie 
scoțând pâne. El se abate, ia o pâne și în 
loc să mergă mai departe, se opresce pe 
loc, privind la grecul (brutarul) ce scotea 
pâne. Stătu el ce stătu așa, tot privind 
în fundul cuptorului, și apoi începu să of
teze esclamând : Ah! ce-aș-mai. și după ce 
n’ași mai, tot a-și mai. Grecul îl aude:

— Mi ți vrai creștine ?
— Păi ce să vrea chir lane ! Ia a-șl 

vrea să mănânc și eu o ciovertă de miel 
din cea tavă ce stă în cuptor.

— Au!... diavole..., dâr o să poți d-ta 
mânca tot?

— Cum să nu!
— Dăr deca n’ai să-l mănânci?
— Să mă oeăr-’scl.
— Bine, âcă tava, pune-te jos și să 

mi-1 mănânci pe tot.
Românul nostru se puse într’un ge

nunchii!, ’șl făcu o cruce, apoi începu să 
robotâscu din miel.

Mânca el pănă ce se sătura bine; 
apoi sculându-se îșl luă o poză prostescă 
strigând pe grec c’un glas plângător:

— Jupâne! Jupâne!
— Ce este bre?
— Vino de me ocăresce, că nu-l pot 

mânca tot ?...
— Ba mai bine tu vin de mă oeă- 

răsce pe mine, fiind-că am fost așa de 
prost, să ’ți dau miel fript de a gata ca 
să mănânci!...

(,,Cron.“) S. Vechiu.

ML TE ȘI DE TOTE.

gaeiraiiras nutreț, dau cele mai bune 
de asemenea că
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pilele Călend. Iul v. Uălesid. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere.
Joi 
Viner 
Sâm.

16 Sf. Mrt. Pamfiliu
17 Sf. Teod. Tiron
18 Sf.'Leon p Roma
19 Sf. ap. Archipus.
20 S. p.Leou E Cat.
21 C. păr. Timoteifl
22 Afl. rel. Eugeniu

1 ^torbe. Albin
2 Simplic.
3 Cuuigunda
4 Adrian
5 Eusebius
6 Frideric
7 S. Toma Acui.

Prețurile cerealeter din piața lîrașcv.
Din 27 Februarie 1903.

•Măsura 
seu 

greutatea
CalHaiea.

Valuta 
în

Kor &.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 70
n Grâu mijlociu . . . 13 50
n Grâu mai slab . . . 13 20

•11 Grâu amestecat 9 80
D Secara frumosă., . . 8 30
n Săcară mijlocia. . . 8 —
n Orz frumos .... 7 70
n Orz mijlociu. . . . 7 40
îl Ovăs frumos. . . . 5 50
n Ovâs mijlociu . . . 5 20
n Cucuruz .................... 9 60
n Mălaiu (meii!) . . . 8 —
T» Mazăre........................ 16 —

Linte........................ 16 —
n Fasole........................ 16 —
n Sămânță de in . . . 17 80
n Sămânță de cânepă . 7 50

Cartofi........................ 1 30
n Măzăriche................... — —

1 kiiă Carne de vită . . . — 96
Carne de porc . . , 1 04
Carne de berbece. . — 72

100 kil Său de vită prospet . 44 —
1 „ Său de vită topit. 64

Tergui de rîmătort din StemferacA
Starea rî mă tori lor a fost la 24 

Februarie n. de 22,201 capete, la 25 Febr. 
au intrat 100 capete- și au eșit 644 capete, 
rămânând la 26 Februarie n. uu număr de 
21.657 capete.

Se notâză marfa ijngiirsscă: veche 
grea dela 122 —126 fii. tînărăgrea dela 
127—128 fii., de mijloc dela 126 -127 fii. 

- Serbeseă: grea 124—126 fii., de mijloc- 
123 124 fii., ușoră 122—123 fii. kilo
gramul

Cursul losurilor private
din 23 Febr. 1903.

cump. ude

Basilica.................................... 19 50 20.50
Credit........................................... (33.— 436 —
Clary 40 11. m.......................... 182.— 186—
Navig. pe Dunăre.................... 182.- 186 —
Insbruck .................... 85.— 89 -
Krakau................................... .' 74.— 77—
Laibach.................................... 73 — 77 —
Buda......................................... 180.- 189—
Pa1 fly......................................... 179.— 183 —
Crucea roșie austriacă . . 55.60 56.60

» n unK..................... 28.35 29 3b
„ „ ital..................... 28.25 29.25

Rudolf.................................... 74.— 76.—
Salm......................................... 231— 240—
Salzburg..................................... 74- 78.50
St. Geuois .......................... 260 — 810—
Stanislau .......................... 74 — 78 —
Trientiue 100 m. c. . 441 - 445 —

„ 47o 50..................... 43 50 45 50
Wildstein............................... 68.— 72

„ de 10 franci . . . U2.— 34 50
Banca h. ung;. J °/Q . . . • —• — —•—

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

„Un Român 4n etate de 55 ani, 
în situațiune bună, având o copilită 
de 3 ani fără mamă, caută o v6- 
duvă română de 40 — 45 am ca în- 
grijitore de casă și înlocuitore de 
mamă a copilei sale, fiind femeie 
bună și fără capriciuri rentă- 
ciăse. Eventual, de va fi posibil, se 
pote întră și în economie comună 
sub condițiunî acceptabile.

Ofertele respective sunt a se 
adresa la Administratiunea „Gazetei 
Transilvaniei“, cu cât mai curend, cu 
atât mai bine. Oferte anonime nu se 
vor lua în considerare. Discrețiune 
se asigură. Deslușiri și informațium 
se pot cere dela administratiunea 
acestei foi. (i-3.)

Fie-care scie, că
Scw.înțele impregnate de napi

a ic 8ui

furniseaxă cele mai frumose

și «Im seiiiîasțcie «le ălora 

ale lui ăWauthner ies ceSe mas 
fieri

Cu un cuvânt semâsitele lui 
Ms&fiiOmer sunt ceie «aasaB taie, 
depășitele cele mai gaifârî și prețu
rile de tot ieftine, 865,3-48.

Nr. 72-1903.

mucAțiuis.
In 13 Martie 1903 la 10 ore ante- 

meredisne se va ține lieitațiune cu 
oferte în cancelaria adtnmistrațiunii 
pădurilor orășenesc;, care se află îu 
BrasiO, sub Bucium Nr. 9

Scopul acestei licitațiuni este 
de a vinde lemnul de pin cam 400 m., 
ce cade îu parquetu! de tăeat în 
1903 dm revirul forestier orășenesc 
numit Susdica (b. Iii. I. 3.)

Ofertele sunt a se provedâ cu 
timbrul prescris și să pot presanta 
la administrați unea pădurilor orășe
nesc! și pe calea poștei pănă în 13 
Martie 1903 la 10 o<e a m., în ofert 
trebue sA fie cuprinsă și declarațiu- 
nea oferentului că se supune acelora

Fie-care ofeient trebue sS pună 
în ofert și 40 corone, cari servesc 
ca vadiu; acăstă sumă oferentul în
vingător va întregi o la suma de 
200 cordne, care rămâne ca cauțiune.

Condițiunile ofertelor și cele ale 
contractului sunt depuse în cance
laria administrațiunii pădurilor oră
șenesc! și se pot ceti acolo în tim
pul drelor de oficiu

Brass 6, în 27 Februarie 1903
Administrația pădurilor orășenesc!.

(865,1- 1.)

Convocare*

Teatre țtopui&re ins Kansla.
Primul teatru popular întemeiat în 

Rusia a fost acela din Tomsk Siberia. A 
avut un succes așa de mare, că imediat 
s’a mărit localul, i-s’a adăogat un museu 
și săli de conferințe Societatea Neva în- 
curagiată de aeest succes, jucă și la Pe
tersburg câteva piese și după câțiva ani 
construi și acolo un teatru de piâtră, unde 
dete piesele lui Ostrovsky, jucate de ac
tori de meserie. In sfîrșit în 1897 ridica 
un monument, care costă 300.000 de ruble 
și în care pote se încapă 1500 de persone. 
In 1900 societatea avea un capital de 174.000 
de ruble.

Patronii din Vasili Ostrof construiră 
și ei pentru lucrătorii lor un teatru în 
care puteau se încapă 800 de persone.

De atunci începu o adevărată mișcare 
în direcția acâsta, o mulțime de sate ur
mară exemplul celor din Ostrov și con
struiră teatre populare. Guvernul le ajuta 
și el.

AstădI sunt în fibre. Prețul unui bi
let e de o copeică (4 fileri). S’a observat, 
că în localitățile unde poporul își pbte pro
cura o asemenea distracție intemperanță 
a scădut considerabil.

Domnii acționari ai căssel de 
economii A ta G & 3 A,! societate 
pe acțiuni, se invită prin acesta la 

Adunarea generală extra-ordinarâ 
care se va ține ia Cincul-mare, în 24 
Martie 1903 st. n. la 3 ore după ameiji, 
în localul societăți!.

Obiectele:
1. Alegerea a unui membru îu 

direcțiune.
2. Alegerea a 2 membrii ordi

nar! și 2 membrii suplenț! în comi
tetul de supraveghiare.

3. Eventuale oronunerl făcuteX 1
în sensul statuti-lor.
(86g,i—i.) Direcțiunea.
/OOOOOOOCXXXXXXXA

Spirt denaturat 
din fabrica de spirt a firmei Fris- 
drich Czeîl și fiii, care are ©sce
lerată jpastere die sBuminat și e 
fârte caa sgsoa% se capătă cu pre
țul flileî în depotltd de ape mine- 
râie ia

Wilhelm Dresnandt,
10 —12 Sti-ftoSa Văiueî Sir. 23.
vxcxxxxKXXxxxxxy
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Subsemnata Efrosina C. Muu- 
teanu în calitate de tutdre legală a 
minorenilor mei copil, neposedând 
polițele de asociațiune și contra asi- 
gurare No. 22840 și 22841 contrac 
tate de defunctul meu soț Constan
tin Munteanu, emise de societatea 
de asigurare „Dacia-Romania“ din 
Bucurescî la 20 August 1884 îm
preună cu chitanțele, referitore Nrii 
128470, 134468, 139367, 145193 și 
145194, le declar prin presents de nule 
și fără vaiere În măriile ori cui se 
vor găsi,

8</ Efrosina C, Munteanu.2 2

Be vânzare 

mână liberă o casă, 
5 odăi, 2 bucătării, grăcli- 
curte spațidsă, posiția cea

din
cu
nă, 
mai frumosă în Strada Căpi
tanului Btr. 14 (Prund-Scheiu).

Euf<»rmftții tot acolo.

diPânzărie adui Benedict Schroll. 
^e vinde en bucata, cu prețui tăe fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°|0.

fi

Pianino
negru, elegant adjustat, sunet minu
nat și tra cLavif englezesc 
pectru concerte cu repetiție ine 
bănică duplă sunt de vîn^are forte 
ieftin. (851,4—4.)

Strada Vămei 7, (stagiul I.)

„AURORA
societate de împrumut și păstrare în Năseud.

6 6

5
V ?-;

Domnii membrii ai societății de împrumut și păstrare „Aurora11 
sunt invitat! a participa )a

a ZZ’X-a adunare generală ordinară
care va ave loc Duminecă în 22 Martie 1903 la 10 ore a. m. în localita
tea institutului din Nă*8ud

Pentru cașul când acdștă adunare nu s’ar putA ținea 
voturilor recerute, prin acbsta se convocă tot-odată a doua 
care va ave loc în 29 Martie 1903 la orele și locul fixat, în 
aduce hotărîri valabile membrii presenți

Czd'mea cdilei:
1. Raportul direcțiunei și al comisiunei censurătdre.
2. Statorirea bilanțului pe anul 1902, distribuirea profitului, da- 

lea absolutoriului pentru anul de gestiune espirat.
3 Alegerea directorului pe timp de 3 ani.
4 Alegerea a doi membrii în consiliul administrativ pe timp 

de 3 ani.
5. Alegerea comisiunei censurătbre pe timp de un an.
6 Propunerile consiliului administiativ și eventual alte propuneri 

insinuate în sensul statutului.
Năseud, 21 Februarie 1903.

(863,3—3)

fc

din lipsa 
adunare, 
care vor

OsrecțâaBîtea.

de Vas. Ranta-Buticeseu.
OUFKIITSTTL:

Se

6.
7. 
fi.
9.

Sore cu ploie, 
Flori de nunte.
Bombone.
Soția ostașului.

10. Tinerețe-Nebunețe.
esemplar spedat franco

11. Florile codrului.
12. Regina balului.
13. Dracul.
14. Pr6sentul mătușii.
15. Pentru plăceri.
fi £»1*.  SO fii.

1. Dragostea unohiașului.
2. Parola lui Ali-Musta
3. Petra Dochiei.
4. Costioa.
5. Florile dragostei

Prețul urnii
pdte procura dela Tipografia „Aurora“ d n Gherla — Szamosujvăr, 

dela Tipografia A. Mureșianu Brașov și dela
16 t e Ij i !i r ă i’ 1 i i e mai cunoscute il i n patrie.

lîs

riL

FRAȚII ȘIMAY
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

T r u s o u r f complete pentru mirese; 
deposit de ALBWUBl fi de masă;
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și streine.

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

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi
------------- ca,j|f,vț4ese, cea BBsai Bmnă. -

Standard
Societate pentru asigurarea vieții, Edinburg-Englitera. 

] o©00° [
FBLBAL^L pentru

Fundată 1825. Fundată 1825.

Kudapest, IV. Kossuth Lajos uteza 4. (Standard Paiais)
Venitul amisall .... 14 32,000'000
Câștig împărțit . . . 99 170,000-000
Avere . ■............................... 99 260,000-000
Plătit pentru casurî de morte 99 520,000-000

Awahp deosebita ale Policelor-Staniard: 
Siguranța absolută — Premii moderate — Police universale. 

S®«8âțeie sânt valabile și ia întârdierea plății 
Capitalisare și fixat înainte valorea rescumperăril. Ne atacabilă. 

In cas de mdrte se plătesce capitalul dacă polița este de un an. 
Asigurare liberii «Se resbel pentru eei oblicați la glote.

KBssas Prospecte la cerere se trimit gratis, Harass

Agentura principală 
IBrașov, Târgul cailor sar. t.1-3.(860)

sa
■H,

și ajută la forma-gj
• •• IM &

Re’ntru morburi de stomac!
Celor ce prin recd ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, prea 

reci, se;.’ vi«ți neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
Oatar «ie slotuac, cârcei, «Surera, mituire rea, 

se î'Q.iomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun 

Vinul de buruenl (Krăuterwein) a lui Huberth. Ullrich, 
p WnsttsB «Se buruieni esîe preparat din buruieni excelente și vinde- 

cătore cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de mistuire al 
iu omului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, i 
3/ rea «Se sânge sănătos.

Fo'osiiea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la ib.c--pnc. 
De aceea s* se folosiră de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, râgăiaiă, «ț 
grefă, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de burumnl

IȘ

neastimper, cobcă, bătaie de inimă, i isom- 
n ă. congestiona la ficat, sulină, hemoroide, se delătură în-

$

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

gX^3 tapetă pretutindeni"

o

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

35 —40.(725),

A

&

8

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel na ai seftins

Coutipațiă ■ ”ra,ri'’c”! 
tr-buițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii siricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, wah, debiHteta E" 
, ori d u misiuire rea și din disposiție Lolnăvicibsă. a ficatului. Persdne cari pă
timesc de Husa de apetit, nervositate, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul E®T Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, 31-?-’ Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă prefacerea substanțelor, 
alină nervii excitai! și produce vioiciune de viață. - Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

■$7m de buruieni se c»petii în sticle â 3» cor. și -2 cer. în far- 
macîiie diu : Brașov, Săcele, Cristian, Keșnov, Codlea, Țiuțarl, Helchiu, Bod, Feldiora. llye- g- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zăgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyd, Sepsi-Szt.-G.yorgy, gr 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklobvâr, IN.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kdhalom, Ugra, gt 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szăsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almăsmezd, Zernest, Torcsvăr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Fanticeu, Kezdivasârhely, 
Erzsebotvâros, Hegesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țările străine. — Farmaciile din Brașov : a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen 

Neustădter la „îngerul păzitor11, Ferdinand Jekelius la „Speranța11.
Trimite 3 seu mai multe sticle ou prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria. 

---------- se ferescâ «le imitație. ib i....

cereți .mume Vin de buruieni a hi Hubert Ullrich.

!v
<

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450’0, spirt de 
vin 100 0, Glicerin 100’0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150’0, sirop de cireșe 320 0, lincen 
anason, rădăcina Helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10 0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

^O3E3E3£3EX3EMIS^SA^<^<>^l£3E3eX3E3E3aQB
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


