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Turburări în Budapesta.
După o agitare de aprâpe două 

luni a koșuthiștilor în dietă și afară 
din dietă, prin ținuturile locuite de 
Maghiari aderenți ai lor, nu ne prinde 
mirarea, că în Budapesta, unde se 
întâlnesc tote firele acestei agitațiuni, 
domnesce acji o turburare a spirite
lor și o fierbere, ca și care n’a mai 
fost de la 1889, de când cu de
monstra fiunile de stradă și neoren- 
duielile ce au pricinuit căderea lui 
Tisza Coloman.

Pote că la început, când s’a 
hotărît a se opune proiectelor mili
tare presentate camerei și a zădăr
nici votarea lor din partea maiori- 
tăfiii guvernamentale, oposifiunea ma
ghiară nu s’a gândit, că lucrurile 
vor^ajunge așa departe, cum au ajuns. 
Ea, stând în vârful delului, a mișcat 
bolovanul din loc, fără a-șî dasemă 
de puterea cu care se va rostogoli 
la vale.

Atâta a trebuit ca tineri mei și 
plebei din Budapesta, și așa fanati- 
sată la culme de uneltirile șovinis
mului neastâmpărat, să i-se dea pri- 
legiu de a sbiera în contra armatei, 
în contra Austriacilor, a „Camaril- 
lei" și a Nemților în genere, atâta 
le-a trebuit păturilor „culte" din ca
pitala ungurescă se fie asmuțate în 
contra așa fiisului „imn al hoheri
lor" (al gâc|ilor), pentru-ca se isbuc- 
nescă patimile în sinul lor, dând 
nascere unor turburări sângerbse, 
ca cele întâmplate în decursul cjilei 
și a nopții trecute.

Ca toț-deuua la ast-fel de oca- 
siunl s’au început turburările de 
erl în Budapesta c’un conflict între 
demonstranții koșuthiștî și între 
poliție.

Surit câți-va ani de când la o 
serbare de 15 Martie în Brașov, la 
care publicul de stradă maghiar fă
cuse un sgomot prea de tot neobici
nuit, se puse ’n mișcare poliția spre a 

împrăscia pe tumultuanțl. Atunci a 
fost intervenit totă pressa șovinistă 
maghiară, au intervenit autoritățile 
superiore, declarând de „nepatrio
tică" fapta poliției brașovene și tră
gând în cercetare criminală pe unul 
din funcționarii ei, care ași fost as
pru condamnat.

Der âtă că, după ațâți ani de 
întărire și progresare a vileagului șo- 
vinist, poliția patriotică din Buda
pesta însăși se ridică în contra ti
nerilor, cari au cerut să se arboreze 
stogul negru la Universitate și la 
Academia de bele arte, ca să-i îm
prăștie și se i îndrume la ordine. Și 
de aici iese o turburare mare, po
liția este atacată de massele de pe 
strade și trebue să se lupte contra 
lor cu sabia scosă ore întregi, er 
pavagiul stradelor se roșesce de sân
gele mult, ce curge din ranele ce 
și-le-au aplicat în învălmășâlă ata
catorii și atacații.

De sigur că poliția din capitala 
ungară, care, prin^intervenția ei îm
potriva unei „demonstration! națio
nale" kosuthiste, a provocat hărțuiâla 
sângerosă, despre care raportăm mai 
jos, nu va fi trasă la răspundere de 
cei de la putere și funcționarii ei nu 
vor fi dațl în judecata tribunalelor.

Gu atât mai mult va fi însă con
damnată poliția, de cătră cei ce au 
pus la cale demonstrațiile tinerimei, 
care s’a revoltat pentru-că în c|iua 
aniversară a morții lui Kossuth n’a 
vefiut felf'ăind stegul negru pe clă
direa universității.

Mânia tinerimei și a mulțimei 
de stradă din Budapesta, se va 
îndrepta. însă de fiece ori mai tare 
în contra guvernului. Pe acesta îl 
vor face responsabil koșuthiștii de 
tote, și ministru-președinte Ooloman 
Szell se va convinge din nou, că nu 
este bine a hrăni șerpele la sîn, căci 
odată el te pote mușca de mărte.

Ori n’a fust Szell acela, care a 
venit la putere prin aceea, că a fă

cut o împăciuire cu oposițiunea? 
N’a fost el acela, care vorbia cu 
d’alde Komjathy ca c’un amic de 
cruce și sub a căruia guvernare ko- 
șuthismului i au crescut câinele?

Acum aceleași, spirite pe care 
le-a scutit și le-a nutrit, se ridică spre 
peirea ocrotitorului lor dela cârmă.

A fost destul ca Szell să tole
reze machinațiunile kosuthiste pănă 
în aceste momente. De aici încolo 
nu el va mai fi stăpân pe mișcarea 
produsă prin ațîțările neîntrerupte, 
sistematice, făcute sub masca națio
nalismului și a independenței ma
ghiare.

Urmările vor fi mult mai grave, 
decât s’ar părâ cuiva la moment, 
vor fi grave nu numai pentru gu
vernul Szell, dâr în genere pentru 
Ungaria. Căci ori cât s’ar încrede 
Maghiarii în norocul lor, el ar pută 
totuși să-i părăsescă, decă vor con
tinua a se conduce numai de pati
mile lor tradiționale.

Revista politică.
In dieta ungară se continuă ob

strucția contra, proiectelor mditare. Mem
brii partidului kossuthist s’au îngri
jit și se îngrijesc fii Inie, 9ă pregătâscă 
sensații „părinților patriei" prin pro- 
vocarea de discuțiuni, ce nu se țin 
de obiect și prin înscenarea de for
male turburări, pentru-ca astfel să 
trâcă vremea și să prelungâscă la 
infinit desbaterile. Așa s’a întâmplat 
și în ședința de alaltăerl, care cu 
întreruperi cu tot a durat pănă la. 
orele 6 sera. Deputatul 48-ist Papp 
Zoltan a reîmprospătat afacerea cu 
„Gfotterhalte" despre care scriem la 
alt loc al numărului nostru de afii, 
și a provocat discusiunî pătimașe, 
cari la urmă au degenerat în scan
dal. Intrâudu-se în ordinea fiilei, kos- 
suthistul Visontai a început să țină 

o vorbire mai lungă contra proiec
telor militare. A înșirat câte verfiî 
uscate, numai la obiect n’a vor
bit. Furtuna și scandalul au isbucnit 
la stabilirea ordinei de fii pentru șe
dința viitore. Oposiția, înscenând un 
sgomot teribil, a cerut să se stabi- 
lescă, dâcă camera e în stare a aduce 
liotărîre. Din causa acâsta ședința 
s’a suspendat de repețite-ori. Depu
tății kossuthiștî se anunțau unul după 
altul la cuvânt. Numărul suficient de 
membrii însă nu era. S’a cetit de re- 
pețite-orl catalogul și pe când se 
întâmpla, acâsta spiritele se înfierbân
tară ia așa grad, încât era temere, 
că ședința va dura pănă după mie- 
fiul nopții.

*
A doua fii, eri 20 Martie, Buda

pesta a fost teatrul unor turburări șl 
demonstrațiuni mari. Pe când partidul 
independist ținea banchetul în memo
ria lui Kossuth, tinerimea universi
tară maghiară și o mare mulțime 
de popor s’a dus la mormântul lui 
Kossuth din cimiterul Kerepesi. De 
aici tinerimea a plecat la universi
tate, unde a luat hotărîrea să mergă 
la Teatrul maghiar pentru a mani
festa contra imnului dinastiei. Abia 
plecară însă, și âtă că polițiștii le țin 
calea. Atunci voinicoșii studențl se 
retrag în aula universității, de unde 
împărțindu-se în grupulețe plecară din 
nou spre mormântul lui Kossuth îm
preună cu gură cască, ce se adună 
pe strade și se alătură tineretului 
demonstrant. Polițiștii luând de veste, 
au dat năvală asupra demonstranților. 
Aceștia speriat! telefonară deputați- 
lur kossuthiștî, cari se aflau adunați 
la cafeneaua Fiume, ca să le vină 
în ajutor. In scurt timp apar vr’o 
6—7 deputat!, cari luară asupra lor 
rolul de intervenție între polițiști și 
tinerimea demonstrantă. Demonstran
ții plecară într’aceea mai. departe, 
însă în bulevardul Erzsebet"le", ies 
înainte ca din pământ o trupă întrâgă
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Asociațiunea meseriașilor noștri.
Adunarea generală a „Asociațiunei 

pentru sprijinirea învețăceilor și socialilor 
români", Brașov, a fost anunțata pe Du
mineca trecută, orele 2 după amedl, în lo 
calul din strada Orfanilor.

Tot în Dumineca acesta, după servi
ciul divin, era convocat Sinodul parochial 
al Bisericei din Brașov - Cetate, în care 
aveau să se alâgă membrii comitetului pe 
un nou period de 3 ani.

Cine cunosee chemarea acestui comi
tet, trebue să admită, că alegerea membri
lor lui este de cea mai mare însemnătate 
pentru interesele culturale ale Românilor. 
Ei sunt membrii ai Delegațiunilor școlare. 
Din sînul lor se aleg 6 membri în Eforia 
școlelor, adecă a gimnasiului, a șcblelor reale 
și școlei comerciale din localitate.

Era, prin urmare, legitimă temerea 
omenilor de bine în ce privesce alegerea 
acestui comitet. Ședința a ținut pănă cătră 
ora 1. Agendele Sinodului fiind multe, ale
gerea s’a amânat pentru altă ședință, peste 
14 fiiie.

Pentru ora 4 d. a. mai era convocată, 
în diua acâsta, adunarea generală a Casi- 
sinei române. In urma unei mișcări rege- 
nărătore, manifestată de câte-va dile, pu
blicul român se pregătea să participe la 
acostă adunare.

Așa fiind lucrurile, era puțină speranță, 
că la adunarea generală a meseriașilor se 
vor aduna membri în număr suficient, ca 
adunarea să se poță ține.

Grăbind cu masa, plec încet cătră lo
calul meseriașilor.

Domne, mi am fiis, ce minunate sunt 
lucrurile tale, tote întru înțelepciune le.-ai 
făcut!

Gândul meu sbura cu ani 34 înainte 
de acesta. Vedeam stăruințele neobosite ale 
unor bărbați cu inimi calde, cu dorul aprins 
de dragoste pentru înaintarea poporului 
nostru.... Mă aflam la prima convenire 
pentru înființarea acestei Asociaținnl con
vocată pe diua de 27 Decemvrie 1869.... 
Pare că audiam cuvintele însuflețitore și 
argumentele convingetore ale unora și al
tora, că este nu numai bine, der este 
de neapărată trebuință, ca să se înființeze 
o societate românescă, cu scopul salutar 
de a desvolta' și între Români atragerea 
cătră meserii, cu scopul ca să dovedâscă 
țăranului român, că meseria este un ram 

de subsistență tot așa de cinstită, cum este 
orl-care altă ocupație.

V'edeam cu ochii sufletescl pe mem
brii întâiului comitet: parochul, astădl pro- 
topresbiterul-onorar B. Baiulescu ca pre
ședinte; sufletul mișcărilor nostre de atunci 
Diamandi Manole, cassar; veteranul advo
cat , Iosif Pușcariu ca secretar; valorosul 
fost, director gimn. Ioan Meșotă; zelosul și 
de toți iubitul fost conrector Dr. N. Popp; 
harnicii măestril, trecuțl la cele eterne, 
loan Bumbea și Andreiu Voina, pe măes- 
tru pantofar Ț. Căpățină, cum și pe vred
nicul tâmplar d-1 V. L. Popoviciu, amân
doi în vieța.

Sufletul Comitetului, sufletul Asocia- 
țiunei, în curs de 20 ani, a fost președin
tele acesteia, care ca un adevărat apostol, 
cu vorba și cu fapta a propovăduit și a 
promovat sfânta causă pentru care șl-a jert
fit muncă și sănătate.

A scris, președintele, broșuri popo
rale despre folosul meseriilor, a pledat în 
„Meseriașul român", foiă redactată tot de 
d-sa. întrunirile de odinioră ale sodalilor, 
ce să țineau în folosul societății, a doua-di 
de Crăciun, erau sărbători poporale în în
țelesul strîns al cuvântului. La ele partici
pau inteligență și popor în cea mai deplină 
dragoste. Er cuvântările președintelui ți

nute cu aceste ocasiunl, erau predici, cari 
convingeau și răpeau auditorul.

Așa a fost întâiul președinte al „Aso- 
ciațiunei", venerabilul septuagenar, d-nul 
Bartolomeiu Baiulescu.

Bucurăte, venerabile părinte, ostene- 
lele Sânției Tale, n’au fost zadarnice. Re- 
cnnoscința neamului îți este asigurată.

*
* * *

Seu nu-mi credeți?
Da, o lacrimă mi-se furișăză din 

ochi-mi uinedi. Ca fulgerul mi-se împros- 
pătezâ în memorie scene duiose de pe tim
pul când a fost la conducere modesta per- 
sonă a celui ce scrie aceste rânduri.

Atunci, ca și astădl, cea mai mare 
parte a ucenioilor se recruta din copil să
raci, orfani.

— Am un băiat orfan, fără nici un aju
tor, scria cutare preot ori învățător, rog 
să-l ocrotiți sub aripele „Asociațiunei".... 
Copilul venia la Brașov, aprope fără îm
brăcăminte... peste 4—5 ani isprăvea cur
sul de ucenicie și era însuși în stare să se 
susție.

S’au întâmplat nenumărate cașuri, și 
nu este mirare la un număr de ucenici, 
oare trecea peste 300, că dintr’o pricină
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de polițiști, cari cu săbiile trase în
cepură se pună la regulă pe domni
șori. A curs și sânge. Săbiile îșT fă
ceau escelent datoria și o învălmă- 
șală mare se produse. VoinicoșiI cău
tau se fugă care cum putea, depu
tății cei cu intervenția fugiră și ei, 
dăr când ajunseră la clubul kossu- 
thist, polițiștii le erau în eălcâiu în
cepând să-i atace.

Căpitanul de poliție Boda primi 
și el o rană gravă la cap. Mergând 
la poliție să raporteze, aici se afla 
și ministru president Szell, care la 
invitarea deputaților kossuthiști ve
nise se-șl ia informațiuni și să inter
vină Pe când căpitanul voia se vor- 
bescă, cacțu fără simțire la piciârele 
lui Coloman Szell. Scena a fost sgu- 
duitâre. Rapdrtele comisarilor poli
țienesc! sosiau cu grămada, dând 
scire despre scenele sângerose, ce se 
petreceau pe stradă.

Sâra s’a jucat la teatrul ma
ghiar piesa „Grotterhalte". Teatrul 
era ticsit de public și de deputați 
48-iștI. In tot decursul representa- 
ției demonstrațiunile contra imnului 
dinastiei, nu încetară nici pe un 
moment. Nu numai în teatru, ci și 
pe stradă s’a făcut acâsta. Ciocnirile 
între demonstranți și polițiști erau 
la culme. Sângele curgea ca într’o 
bătălie. Dintre polițiști 11 fură grav 
răniți, S’au făcut numerose arestări. 
Localitatea clubului independist s’a 
transformat în adevărat spital, plin 
cu răniți. Pe strade domnesce ade
vărată stare de asediu. Polițiștii au 
ocupat tote stradele. Ciocnirile și 
bătăile n’au încetat nici la miedul 
nopții. Ordinea nu era încă resta
bilită atunci. Orașul întreg pare un 
vulcan. Pentru ședința de aiji a die
tei, kossuthiștii au pregătit un atac 
violent contra guvernului.

Ceea-ce s’a întâmplat ieri și ar|I- 
nopte în Budapesta, a fost o ade
vărată revoluție.

*

Pe când în Budapesta se pe
trec scene de felul acesta, par
lamentul vienes s’a pus pe lucru. El 
desbate tocmai acum proiectele pac
tului vamal austro-ungar, în deplină 
liniște. De pe băncile Germanilor 
radicali naționali se aud din inci
dentul acesta voci contra Ungurilor. 
CâțI-va din deputății acestui partid 
au cerut, ca Austria să se separeze 
de Ungaria, fîind-că din pactul ac

tual numai Ungaria ar trage folo- 
sele atât în privința economică, cât 
și politică.

Germania și Nemții din Ungaria.
(Din parlamentul german.)

In „Reichstag“-ul (parlamentul) ger
man din Berlin, un. deputat din partidul 
național-liberală cu numele Hasse, care 
este tot-odată și președintele uniuneipan- 
germane (alldeutsche Verband), s’a plâns 
despre „prigonirea Germanilor în Ungaria11, 
și cu acestă ocasiune a îndreptat atacuri 
aspre contra Maghiarilor.

După-ce a vorbit despre altele, a 
trecut la cestiunea triplei alianțe. El <jhse: „Să 
nu se pună prea mult preț pe elementul 
maghiar în tripla alianță. Maghiarii nu fac 
decât 5 procente din întrega poporațiune 
a triplei alianțe, der se pdrtă așa, ca și 
când ei ar fi poporul cel mai însemnat 
în acesta alianță, și se vede că cei din 
Wilhelmsstrasse (de la ministeriul de es- 
terne german) o și cred".

„In Ungaria"—continuă Hasse — „dom
nesce o castă de 10,000 de Evrei și de cei 
de altă naționalitate trecuți la Maghiari (ma- 
ghiarom), cari n’au nici un simț pentru 
aceea, că Ungaria are a mulțumi cultura 
sa numai Germaniei. Declarațiunea lor, că 
Ungaria ar fi un stat național și că tre- 
bue să renunțe a fi un stat de drept, este 
ridiculă. Acesta ar trebui se ni-o însem
năm bine când încheiăm alianțe. Modul 
cum sunt tractați Germanii în Ungaria, 
cari necurmat sunt insultați, arată, că Un
garia nu este un stat de drept și că și la 
tribunale domnesce volnicia. In 15 Fe
bruarie a. c. Nemții au fost ofensați și 
batjocurițî în camera ungară, și acest po
por minuscul cuteză a neliniști pe toți 
vecinii săi".

Cancelarul Bulon) respumfend la acea 
parte din discursul lui Hasse, în care a- 
cesta a vorbit despre Ungaria și despre 
politica Ungurilor față cu naționalitățile, 
a făcut nisce declarațiuni importante.

Buldw începe prin a spune, că nu 
pdte fi în interesul Germaniei de a se ames
teca în afacerile interne ale altor state. 
N’are drept la acesta, fiind-că nici Germa
nilor nu li-ar plăce, decă alții din afară 
s’ar amesteca în afacerile interne ale im
periului german. Un amestec din partea 
Germaniei în afacerile altor state, n’ar fi 
în interesul ei, căci și-ar pierde simpatiile 
și sprijinul acelor bărbați, la cari a contat 
pănă acum politica germană, fără de a 
îmbunătăți situația conaționalilor. Nu pu
tem interveni în favorul Germanilor, cari 
din punct de vedere al dreptului interna
țional trăesc separați de Germania. Acesta 

este un principiu fundamental vechili al 
politicei germane, pe care a inaugurat’o 
Bismarck, și de la care nici unul din ur
mașii săi nu se va abate. Tocmai fiind-că 
voim, ca națiunea maghiară să ocupe pe 
cât e posibil o posiție însemnată în ca
drele monarchiei austro-ungare, dorim, ca 
națiunea maghiară să nu se isoleze în 
mod ostil de cultura germană, căreia Un
garia are să-i mulțumăscă mult, să ma
nifeste o atitudine amicală față de locui
torii de limbă germană supuși ai cordnei 
Sf. Stefan, cari tot-dăuna au fost cetățeni 
fideli ai acestei țări.

Biillow se referă apoi la nisce ordi- 
națiuni date de Bismarck la 1883 cătră 
consulul german din Budapesta, în care 
se spune, că guvernul german se reține 
a face critică asupra măsurilor luate de 
guvernul ungar, chiar și când aceste mă
suri n’ar plăcea opiniunei publice din 
Germania.

Contele Biilow continuând elice: A 
doua ordinațiune a fost adresată la 1874 
cătră ambasadorul german din Viena, că
ruia i-s’a comunicat o pretinsă declarație 
a ministrului de atunci contele Andrassy. 
„Nu se pote sci, decă nu va veni timpul 
când imperiu] german, silit de vr’ima din 
partide, seu din alte cause, nu numai că 
se va forța a progresa mai departe în ce 
privesce unitatea statelor germane, ci îșî 
va întinde sfera 3e influență și peste gra
nițele actuale, asupra Germanilor din 
Austro-Ungaria." La acesta Bismarck a 
răspuns: In general am credut pănă acum 
și sunt și astăcjî convins, că îngrijirile 
colportate de partidele austriace antiger- 
raane, au dispărut, cu totul. E firesc lucru, 
ca imperiul german și populația acelor 
țărîv cari pe basa naționalității lor său 
în virtutea tradițiilor istorice sunt înru
dite, să se intereseze cu bunăvoință 
unele de altele și după desființarea con- 
federațiunei germane de odinidră. Credem 
însă, că raportul acesta nu l’am folosit de 
la 1866 încoce, decât pentru consolidarea 
relațiilor amicale și de bună vecinătate 
cu Austro-Ungaria. De sigur, că cei din 
Viena și Budapesta nu vor fi străini de 
recunoscerea, că puterea și unitatea impe
riului german mai mult ar pierde, decât 
ar câștiga prin aceea, că s’ar contopi cu 
provinciile ereditare austriace, cari de 400 
ani sunt de fapt separate. Ar fi nedrept, 
mai departe, dăcă astfel de declarațiuni 
îndreptate în contra nostră s’ar fi făcut 
numai din indisposiția, ce derivă din greu
tățile, cari stau în strinsă legătură eu ceș- 
tinnea naționalităților din Austria, său din 
aceea, că vrem să facem pe alții responsa
bili de îngrijirile ndstre. E lucru firesc, că 
contele Andrassy simte și judecă în pri

mul rând ca Maghiar, și astfel a uitat pote 
că noi am profitat de tot momentul pen
tru a ne arăta simpatia față de influența 
îndreptățită a părții ungare a monarchiei. 
Dăcă însă totuși și tocmai un astfel de 
bărbat de stat a avut îndoeli față eu po
litica ndstră, un bărbat, căruia împăratul- 
rege Francisc Iosif i-a încredințat posiția 
conducătdre cea mai înaltă, atunci eu cel 
mult dăcă voiu, reduce îndoelele acestea 
ale unui bărbat maghiar la cestiunea Sa
șilor din Ardeal. Faptul, că Sașii arde
leni și-au pierdut autonomia ereditară, a 
produs sensație în cercuri largi. Noi inse 
nici-odată și prin nici un semn riam dat 
ansă la bănuiala, că ne-am fi amestecai 
undeva în afacerile supușilor str&ini, cari 
sunt de origine germană, ori că ne-am re- 
serva dreptul de intervenție seuaperare. De 
astfel de intenție stăm tot așa de departe, 
încât privesce pe Sașii ardeleni, pe cât 
de departe stăm de încercarea de a lua 
partea fraților noștri de sânge din provin
ciile baltice, America de nord său Elveția, 
pe basa naționalității și Hrubei. Decă Ger
manii din Ungaria seu Transilvania au 
causă de a se plânge, îi putem compă
timi ; nu putem inș& s6 ne lăsăm a fi duși 
în erore prin acesta, atât în ce privesce 
raporturile nostre politice cu guvernul res
pectivei țeri, cât și în ce privesce deplina 
nostră reservă față de amestecul în afa
cerile int'rne ale respectivei țeri.

Decă diarele germane judecă astfel, 
seu decă nisuesc a ațîța simpatia națională 
în contra guvernului regatului ungar, eu 
regret acesta, cum regret alte servicii ce 
le fac (Jiarele acestea pentru bani seu 
din ură de partid. Măcar de ar succede 
— încheie cancelarul — cuvintelor lui 
Bismarck, ceea-ce nu mi-a succes mie 
pănă acum: a esplica d-lui deputat Hasse 
deosebirea între fantomă și realitate, între 
politica sentimentală și politica reală, care 
singură pote fi spre binele țării, și la care 
noi ținem strins.

— 8 Martie v.

Adunarea estraordinară a comita
tului Sibiiu. In fliua de 16 Martie s’a ți
nut adunarea estraordinară a comitatului 
Sibiiu, la care au participat și vre-o 15 
membri români. La ordinea dilei era adresa 
comitatului Pojun trimisă la tdte comita
tele, spre a-se alătura și ele și a cere gu
vernului, ca se reguleze prin lege dreptul 
ca omenii se se se potă aduna și să facă 
asociațiuni. Cel dintâid, care a luat cu-

— De pe Valea lată?
— Nu vă aduceți aminte de mine?
— Cum să nu? dâr astăc[I cine să te 

cunoscă. Văd că ești domn mare.
— Mulțumesc, d-le.... mă aflu bine. 

Sunt angajat la... am trei corone la cji.
— Bravo. Să fi numai om cinstit și 

să stai de lucru.
M’a salutat cu multă reverință și ne

am despărțit.
Eram forte mișcat și satisfăcut.
Acum câțl-va ani, alt episod.
Treceam prin orășelul X. Aici mă 

abat la preotul din localitate, vechiu prie
tin al meu, pe care nu-I văzusem de vre-o 
19 ani

Vorbim de referințele locale.—Sci ce? 
îmi tjise preotul, să-ți spun un lucru, care 
te intereseză. In orășelul nostru este o școlă 
pentru tinerii, cari vreau să se aplice ca 
îngrijitori .,de păduri. Intre cei 30 tineri 
sunt și câțl-va Români. Toți capătă uni
forme. Sunt întreținuți de stat. Directorul 
însă, șovinist de specialitate, a pretins, ca 
Românii să-și mughiariseze numele. Unul 
din Români n’a vrut de loc să-și schimbe 
numele. Conveniam cu tinerii români. Ve
neau și pe la biserică. Intrebându-1 eu, îmi 
răspunde apăsat: domnule părinte, eu nu-mi 
schimb numele, pentru-că așa ni-a spus d-1 
președinte, când eram ucenic la Brașov. 

Domnia sa ne învăța: „Dragii mei, ori unde 
veți fi, și orl-ce veți face, numele și legea 
nu v’o schimbați, de neamul vostru nu vă 
lăpădațl".

Ochii mi-se umecjiră de lacrimi su
dând acestea.

Preotul a trimis anume după tinăr, ca 
să-l văd. Nu-1 mai cunosceam. Era un tînăr 
voinic. Mi-a spus că este dintr’o comună 
din comitatul Făgărașului, a învățat cojo- 
căria în Brașov, dâr fiind trebuință de în
grijitori de păduri în ținutul Făgărașului, 
s’a hotărît să facă școla de' pregătire pres
crisă pentru scopul acesta. Era băiat des- 
ghețat.

— Băiete, i-am d'8 la despărțire, ți
neți firea, fi Român cinstit.

Depărtându-se, mi-se părea că este 
mai înalt cu o șchiopă.

Și Tiu?
Intr’una din cj'l® niă întelnesce d-na 

Zinca D.
— D-le P., de câte ori trec prin piață, 

tot-deuna văd pe un ucenic cu un coș mare 
în spate, în cât îți este milă de el. Hai
nele lui sunt tot rupte, măiestrul nu-i dă 
de lucru.... informâzi-te despre el, ar fi 
bine, decă i-ațl face vre-un ajutor.

încă în diua aceea visitez pe măies
tru și chem pe ucenio la mine acasă, ca 
să mă informez de starea lui.

Ce era ? ' - „
Dumitru Tiu, copil orfan de tată și 

mamă, din Scheil Brașovului, 'fără rudenii 
mai de aprope, a fost dat de cine-va să 
învețe pantofâria la un măiestru străin, 
care ave o casă de copil și forte puțini 
mușterii.

Doi ani de dile bietul Tiu n'a prins 
acul și sula în mână, ci tot cu băieții mais- 
terului în brațe, cu cofele după apă și cu 
coșul priu târg.

Aflând acestea, mă duc la măiestrul- 
pantofar Kovacs Ferentz din ulița nâgră 
Nr. 50, care de deci de ani are câte 4 — 6 
ucenici români la învățătură. Măiestru cins
tit și cu dragoste cătră ucenici.

Am hotărît cu densul, să ia băutul 
pe 3 ani, să-l îmbrace, er „ Asociațiunea" 
să-i dea pe an un ajutor de ‘25 florini.

Tiu, după trei ani, ieși calfă cu ates
tatele cele mai bune. Cu un mic ajutor de 
drum, a plecat la Pesta să se „perfecțio
neze" în meșteșug. Aici a petrecut mai 
mulțl ani. Ca să se potă înscrie la „școla 
de croielă", Asociațiunea nostră i a încu
viințat un ajutor de 30 florini. In Pesta s’a 
purtat așa de bine, în cât a fost ales se
cretar la societatea internațională a calfe
lor de acolo.

Din Pesta, după ce-’șl adunase câte-va

seu alta, unii și alții veneau si se jăluiau, 
că nu capătă mâncare de. ajuns, că nu le 
dă de lucru în meserie, ci îi folosesc la 
alte lucrări..., că îi bat stăpânii și altele, 
și altele. Acestea tote trebuiau complanate 
cu multă chibzuălă.

îmi aduc aminte, că un ucenic cu nu
mele Moldovanu, era aședat la un măestru 
lăcătuș, astădl încetat din vieță. Acesta era 
om iute de fire, și cu cale, fără cale bă- 
tea pe ucenic cu ce-i venea în mână.

— N’am ce face, îmi răspundea măes- 
trul, îmi strică fierul și-mi face pagubă.

La urmă băiatul era să mergă la di- 
regătoria industrială, ca să pârască pe mă
estru. Acum vine acesta la mine, și se rogi 
să mijlocesc ca băiatul să nu-’l pârăscă, 
pentru-că se temea de pedepsă. A trebuit 
să stăruesc mult pe lângă băiat ca să nu 
facă arătare și să rămână și mai departe 
la măestru, care îmi promise, că nu-i mai 
face supărări pe viitor. Băiatul m’a ascultat.

Anul trecut, trecând printr’un oraș 
mai mare din patrie, văd, că mă salută un 
domn tînăr, bine îmbrăcat, roșu la față, 
plin de vieță.

Răspund salutul și privesc lung la tînăr.
— Nu mă cunoscețl, cjice el apropiin- 

du-se de mine. Sunt Moldovan dela mă
iestrul ....
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vântul a fost d-1 Dr. Beu, care propune 
să se sprijinescă adresa din Pojun. Pro
punerea d-lui Dr. Beu a fost primită. După 
acâsta a venit propunerea, ca să se scătă 
o făie a comitatului, după cum se ordo- 
nâză de la ministeriu: în limba statului. 
Comitetul permanent propune ca foia acesta 
să se scotă în limba maghiară, germană 
și română. Viceșpanul face o contra-pro- 
punere, ca foia să se scotă numai ungu- 
resce, după cum e porunca de sus. Contra 
propunerii viceșpanului vorbesce d-1 I. A. 
de Preda, președintele clubului român, și 
părintele V. Florian din Racovița. In urma 
votului s’a hotărît scăterea foii in idle 
trei limbile. S’au desbătut și două obiecte, 
cari interesăză de aprăpe pe Românii din 
Bradu. Consiliul comunal din Bradu i-a 
oprit pe Românii de acolo, ca să-șT pășu- 
neze vitele de jug în pădurea ^comunală. 
Românii au recurat contra acestei hotărîrî 
In congregațiune recursul a fost apărat 
de d-1 d. Comșa și părintele Florian, însă 
de geaba, căci Sașii i-au majorisat pe Ro
mâni cu voturile lor. 0 altă decisiune a 
consiliului comunal din Bradu, contra că
reia Românii au protestat, încă a fost în
tărită de congregație. Prin acâsta a doua de
cisiune li sedetrage Românilor ajutorul, ce 
li s’a dat până acuma pentru biserică și 
școlă.

Procese de presă. Abia sunt câte
va săptămâni, de când Gh. Mohan fost 
responsabil pentru redacția „Tribunei" fu 
condamnat la 15 luni închisore, er „Tri
buna5 la 1 l/'OO corăne amendă. Pe diua 
de 30 Martie sunt fixate alte două pro
cese la curtea cu jurați din Clușiu tot 
contra „Tribunei" și anume unul pentru 
articolul „Corda se întinde*  publicat în 
Nr. 209 din 27 Noemvrie, er celălalt pen
tru o serie de articole ale d-lui profesor 
Raica din Ploiești, publicate în „Tribuna“ 
sub titlul „Politica maghiară". In aceste 2 
procese va fi tras în judecată tot Gh. 
Mohan. — Afară de acestea două—după 
cum cetim în „Tribuna" — s’au pus în 
curgere alte două procese, dintre cari unul 
pentru articolul „Mene, Thekel, Phares44 
publicat la 8 Februarie, a doua <ji după 
condamnarea lui Mohan.

Părechea regală română, spune o 
făie din Bucurescî, nu va părăsi țera în 
primăvara acesta. Regele Carol, se dice, 
ar fi renunțat pentru moment la stagiunea 
pe care e făcea în primăvara fie-cărui an 
la Abazzia. Regina va petrece cât-va timp 
la Curtea de Argeș, în palatul pregătit 
pentru principele Ferdinand, er Regele 
Carol va sta în capitală. Hotărîrea Suve
ranilor României de a rămâne în țeră în- 
tr’o epocă pe care tot-dâuna o petreceau

în străinătate, este viu comentată în cer
curile politice.

Cărți confiscate. In luna Maiu 1902 
bibliotecarul casinei române din Orăștie a 
comandat de la institutul de editură „Mi
nerva*  din Bucurescî mai multe cărți. In
stitutul „Minerva14 a trimis pachetul cu 
38 volume, care a și sosit la 22 Iunie în 
Orșova. De aici apoi i-s’a pierdut urma. 
Nouă luni întregi n’a sciut nici bibliote
carul din Orăștie, nici institutul de editură 
Minerva, ce s’a întâmplat cu cărțile. In 
sfîrșit în cjiua de 18 Martie 1903 cărțile 
au sosit la Orăștie, nu însă tdte câte s’au 
trimis, căci s’au confiscat din ele câteva, 
în urma ordinului ministerial 47/1903 de 
la 2 Martie, și anume: 1. „Istoria lui Mihai 
Vitezul pentru poporul român44 2. {„Istoria 
Românilor sub Mihaiii Vodă Viteazul44, 3 
„Chestiunea Românilor din Transilvania 
și Ungaria44. Cele de mai sus le scrie „Li
bertatea44 după care le-am luat și noi.

Pentru Românii din Macedonia. 
Marele diar englez „Times" anunță, că în
tre patriarchul grec și agenția română din 
Constantinopol sunt tratări în vederea 
unei lupte comune în contra agitațiunei 
Bulgarilor macedoneni. Guvernul român 
doresce, ca în locurile unde sunt Români 
și nu sunt biserici românesci, să se facă 
odată pe lună serviciul divin în limba ro
mână, er în șcălele grecesc! să se Intro
ducă învățământul limbei române. In 
schimb Românii vor primi în biserici pe 
preoții greci, cari vorbesc românesce.

„Agresiuni contra unui preot ma
ghiar greco-catolic.14 Diarul„ M—g“ scrie 
următorele: „înainte de asta cu mai mulți 
ani, când au ales pe Papp Lajos preot 
gr. cat. în Sătmariu, foile române au în
dreptat agresiuni vehemente contra aces
tui preot cu sentimente maghiare, dâr pe 
urmă au tăcut, fiind-că au vă<jut, că epis
copul ține mult la el (!). Acuma, din 
incidentul unei loterii ce o aranjâză, 
în favorul bisericei sale, foile române 
din nou să năpustesc cu sălbătăcie asupra 
preotului patriotic pe motiv, că el a ape
lat la sprijinul publicului maghiar. Epis
copul său însă Dr. Sxubo lănos, care cu- 
nosce calitățile eminente ale tînărului 
preot și le scie aprecia, a răspuns la năs- 
drăvăniile Românilor cu aceea, că l’a pro
pus Majestății Sale, spre a fi numit Ar- 
chidiacon și canonic onorar."

Am regretat în tot-deuna, că în bi
serica românâscă din Sătmariu, unde ră
suna odiniără glasul unui Petru Bran, s’au 
numit în urmă preoți, cari au lucrat con
tra direcțiunei acelui vrednic preot și re
gretăm, că la posițiile espuse din părțile 
acelea se numesc cu consecuență, vred-

nică de o causă mai bună, conducători 
sufletescl, cari ignoreză adevăratele inte
rese ale poporului, dăr... de agresiunile foi
lor românesci contra lui Papp Lajos nu 
seim nimica. Opinia publică română este 
preocupată de alte cestiuni și nu-i rămâne 
timp a-1 cresta și pe Papp Lajos. Acele 
pretinse agresiuni sunt deci numai nisce 
născociri tendențiăse.

S’a lăpedat de numele strămoșesc. 
Foile maghiare (ji de <ji publică câte o 
listă, arătând numele acelora, cari s’au lă- 
pădat de numele moștenit de la părinții 
lor și șî-au luat altul unguresc cu pre
țul de 1 corănă. In listele acestea vedem 
mai ales nume evteescî: Kohn, Daici, Nus- 
baum, Inndenștain, Șpițer etc. Români până 
acuma, spre lauda lor fie cjis, n’am prea 
găsit. Der ătă că în ultima listă dăm și 
de două nume [românesci. Aceștia sunt: 
Ion Neagu din Hidegcuta ungurescă (să- 
cuime), care și-a schimbat numele în Nyâ- 
râdi, împreună cu patru copii minori ai săi: 
Iosif, Petru, Mihai și Gavrilă. Al doilea 
este Iuliu Galațianu din Mociu. care și-a 
schimbat numele în Kalocsa, împreună cu 
copii săi minori: Nicolae, Maria și Ana....

Vamă pentru cărțile legate. In 
proiectul austriac pentru tariful vamal se 
cuprinde disposiția, că pentru cărțile le
gate, ce vin din Germania, să se plătescă 
vamă. Disposiția acâsta îi atinge de aprdpe 
și pe concetățenii sași, cari își procură 
hrana lor spirituală în cea mai mare parte 
din Germania. De altmintrea și în Româ
nia se plătesce vamă nu numai pentru 
cărțile streine legate, ci și pentru cele 
nelegate românesci tipărite în străinătate.

0 întrunire în Roma Pentru mâne 
Duminecă, studenții din Roma au convo
cat pe cetățeni la o întrunire, ce va avă 
loc în localul Teatrului Național, pentru 
a esprima simpatia poporului italian cătră 
Italienii din Austria, cari au hotărît să în
ființeze o universitate la Triest.

Un Român decorat cu Legiunea 
de ondre. D-1 Petru V. Grigoriu din Iași 
(România), a avut distinsa cinste a fi de
corat de guvernul republicei francese cu 
ordinul național al Legiunei de ondre, cu 
prilegiul promoțiunei reglementare, ce se 
face la anul nou în Franța, pentru meri
tele sale eminamente literare. D-1 vice
consul al Franței din Iași, în mod solemn 
a înmânat oficialminte poetului nostru 
chiar insigniile acestei frumose distincțiunî, 
decorațiunea, în cutia căreia a găsit și o 
carte de visită cu două cuvinte pline de 
cuviință francesă de felicitare din partea 
d-lui general Florentin, mare cancelar al 
acestei ilustre și gloridse instituțiuni creată

de Napoleon cel mare. Persanele, cari au 
recomandat cu laude pe d-1 Grigoriu la 
dreptul acestei atențiuni din partea națiunei 
francese, au fost cel mai celebru bărbat 
de stat actualmente în Franța d-1 Waldeck- 
Rousseau, păte capul statului de mâne în 
Franța, și ilustrul poet Sully-Prudhomine, 
cu care de mulți ani d-1 Grigoriu este în
tr’o interesantă corespondență literară și 
de la care păstreză nobile amintiri, precum 
portretul marelui poet cu o frumăsă de- 
dicațiune, și mai tăte scrierile sale cu de- 
dicațiuni măgulitore pe ele, trimise lui de 
ilustrul academician poet. Pe lângă acestă 
ondre cucerită prin talent și muncă mă
reț» de d-1 Grigoriu, domnia sa, cu prile
giul anului nou și a acestei distincțiunî, 
a primit felicitări de la mulți academi
cian!, poeți, literați, jurnaliști mari, cu cari 
de mulți ani este în relațiuni intelectuale 
de prietenie prin corespondență, ca d-nii 
Francois Coppee, Jules Lemaitre, Rostand, 
Pierre Loti, Henri Lavedan, Paul de Gas- 
sagnac, Rochefort, Drumont, Leon Bour
geois etc. D-1 Grigoriu este înrudit cu Ed
gar Quinet prin soția acestui mare filosof 
al Franței, născută Asaki, și în casa căruia 
mergea des pe când încă era elev în Li
ceul Louis le Grand la Paris... („ Archiva44).

Necasuri din America. Oumcă în 
America nu cresc plăcintele pe garduri, 
ni s’a scris de acolo de repețite-ori din 
partea Românilor ce au emigrat acolo. O 
astfel de scrisdre primesce și „Fdia Pop.44 
de la un Român din Ohio. Etă-o:

„Omenii noștri decă aud că în Ame
rica se capătă pe o <ji de lucru 3 și 4 fi., 
apoi se îndemnă unul pe altul, își vend 
vitele, ba se bagă și datori. In sfârșit face 
cum pdte de la 150 fl. pănă 200 și apoi 
iau drumul la America, căci socotesc, că 
decă e pe o di atâta plată, pe o lună se 
vine atât, într’un an, cel mult în doi mă 
fac om. Der nu scie ce-1 aștâptă aioi, gân- 
desce că curo ajunge, odată întră în lucru 
unde vrea, dâr înzadar gândesce omul, căci 
nu este așa, căci chiar în iârna acesta și 
pănă în timpul de față sunt ăineni de ai 
noștri cu sutele prin orașe fără lucru și 
umblă din porta de la o fabrică la cea
laltă să capete lucru și nu capătă, fiind
că în timpul iernei alte lucruri nu mai 
sunt și apoi în fabrici nu pot să încapă 
toți, fiind lume multă, ba chiar și din fa
brici în timpul iernei îi mai dau afară. De 
aceea omul trebue să bage bine de sâmă, 
că ce face, căci pănă aici e un drum lung 
și cu mare cheltuială. Dâr sunt și dmeni, 
cari fac bani, cari au noroc de au lucru 
și care e om în virtute, de păte să lucre 
ori și ce lucru. Der puțini sunt de aceia. 
In America trec ămeni cu miile, der puțini

parale, a plecat la Paris, uude petrece de 
3 ani. Scrisorile lui, din Pesta și Paris, 
adresate președintelui și comitetului, nu con
țin decât mulțumirile cele mai calde pen
tru ajutorul primit din partea societății 
nostre.

De la Paris are de gând să mârgă la 
Londra, de unde se rentorce la Brașov. 
Atunci, „nu se va teme, că-’l va întrece 
alt măiestru14.

Etă ce face voința tare.
Alte și alte scene mi-se împrospătau 

în memorie, de pe timpul, când mă aflam 
în mijlocul a sute de copilași, venițf in 
Brașov din tăte părțile Ardealului, ca să 
iee merinde pentru întrega lor vieță.

Când ar vede cineva tabloul înduio
șător, ce-1 oferă acești tineri la sărbătorea 
sff. Mihail și Gavril, când se sărbeză pa
rastasul pentru generosul donator Mihail 
Stroescu, care împreună cu mult stimata-i 
soție Elisa au dăruit pentru acești copilași 
o fundațiune de 50 mii lei, — când ar 
vede, cum așteptă băieții cu acăstă ocasie 
împărțirea hainițelor din fundația pomenită, 
numai atunci și-ar pute face o ideie des
pre sentimentul ce produce un act de 
binefacere.

Nu mi-se șterg nici-odată din minte 
impresiunile acestor sărbători de binefa
cere.

Sute de băieți așteptă smeriți și cu 
dor, să capete câte o haină.

„Voi, luând în primire darurile de 
astădi, le diceam cu ocasia unei astfel de 
sărbători, rugați-vă împreună cu mine: 
Dumnedeu să odihnescă în pace pe bine
făcătorul nostru, er nobilei dămne Elisa, 
Atotputernicul să-i lungescă firul vieții 
pănă la adencî bătrânețe, ca vădend îna
intarea nemului nostru, să se potă bucura 
de rădele mănose ale jertfei lor marini- 
măse".

Acesta rugă, disă cu cea mai pro
fundă evlavie, se ridica la treptele tronu
lui dumnedeesc din piepturile sutelor de 
băieți.

Bucuria și mulțumirea celor împăr
tășiți cu ajutore, nu se pote descrie.

Ddmne! gândesc! în aceste momente, 
de ce nu pot ajuta și eu, cum a-și dori, 
pe acești lipsiți.

* * $
Adâncit în aceste contemplații, 

ajung la localul Asociațiunei, situat în 
centrul orașului, într’o casă nouă, cătră 
stradă. Localul se compune din două ca
mere spațidse, curate. In cea dintâiii este 
un biliard pentru distracția meseriașilor 
tineri. In a doua este aședată arch'va și 
biblioteca societății. Drept în față, pe 
păretele dinspre stradă, atârnă portretele

generoșilor Mihail și Elisa Stroescu, lu
crate în oleu de răposatul pictor Mih. Pop.

, In sală erau deja adunați tăți mem
brii comitetului, cum și alți fruntași inte- 
ligenți și măestri. In câte-va minute sala 
nu mai pută cuprinde numărul însemnat 
al harnicilor noștri măestri.

Președintele d-1 profesor Ioan Socaciu 
cu seriositatea-i cunoscută, ocupă locul 
presidial și deschide adunarea printr’un 
discurs bine simțit, în care arată măsurile 
chibzuite luate din partea comitetului 
pentru progresarea ’ societății. Cuvintele 
președintelui au fost acoperite cu urări 
de „să trăiescă".

Se cetesc apoi volumindsele rapărte 
despre activitatea societății din anul tre
cut. Adunarea le ia la cunoscință, pri- 
mesce propunerile comitetului, căruia îi 
esprimă mulțumită protocolară.

Intre binefăcătorii marinimoși, cari 
ajută astădi societatea, este marele nostru 
institut „Albina", care îi dăruesce în fie
care an câte 400 porone pentru acoperi
rea de taxe școlare.

Am vădut cu bucurie mai multe 
(jiare trimise gratuit societății din partea 
redacțiunilor.

Rapărtele despre lucrările îndeplinite 
în anul trecut, întocmirea practică a con
tabilității introdusă de d-1 I. C. Panțu și

esecutate de contabilul d-1 L Murgroifl, 
organisarea în genere a tuturor agende
lor societății, au făcut cea mai bună im- 
presiune asupra adunărei generale. Acesta 
este meritul netăgăduit al membrilor co
mitetului, din care fac parte între alții 
d-nii: prof. I. Socaciih, judele în pensie 
Petru Pop, profesorul 1. G. Panțu, apoi 
comercianți și măestri.

Fiind că vrednicul fost președinte 
d-1 I. Socaciu, a declarat, că din mai multe 
cause nu pote primi conducerea mai de
parte, der că în calitate de membru în 
comitet bucuros își va da concursul său 
și pe viitor, la invitarea comitetului s’a 
ales un nou președinte.

*
Nu pot încheia fără a esprima recu- 

noscința Asociațiunei meseriașilor față cu 
d-1 Ilie Savu. D-sa, trei ani ca secretar, 
trei ani din urmă ca vice-președinte, a 
adus societății servicii necontestabile. Fi
ind acum chemat la conducerea celei 
mai mari firme române din Brașov, Ere- 
mias nepoții, între regretele unanime ale 
binevoitorilor Asociațiunei, este silit să-și 
restrîngă activitatea de pănă acum față 
cu societatea. Asociațiunea însă conteză 
și pe viitor la sprijinul d-sale, de aceea 
l’a și ales ca membru în comitet.

JV. P P.
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se folosesc. Ioan Vlad, june, Poiana-Si- 
biiului, acum în Araerica-de-nord. Osna- 
burg Ohio.“

Roumanian Society „Vulturul" 
din Pittsburg. Românii emigrați în 
America și cari s’au stabilit la Pittsburg 
s’au constituit într’o societate de lectură 
și au apelat la frații lor din Transilvania, 
rugându-i se le trimită cărți pentru bi
blioteca, ce vor să o înființeze, ca se aibă 
ce ceti și se nu-șl uite limba. Pe lângă 
cei-ce au contribuit pănă acuma, și ale 
căror nume s’au publicat în numerile de 
di ale făiei ndstre, adî a depus la redac
ția ndstră d-1 maturisant de la școlele co
merciale I. Bumb ea următorele volume 
legate: 1) „Istoria Română“ de Tocilescu,
2) Nuvele de Gane tomul II. 3) Generația 
de la 1848 și era nouă, de A. C. Cuza.

Surdii nu mai scapă de miliție.
Esistă o datină pecătosă între unii flăcăi 
ajunși la etatea de asentare, că în scopul 
de a scăpa de miliție se ciungăresc înșiși, 
unii tăindu-și degetele de la mâna dreptă, 
alții spărgându-șî timpana urechilor (spre 
a deveni surdi), etc. In timpul din urmă 
s’a constatat deosebi la flăcăii aparținători 
cercului de asentare al corpului de ar
mată Nr. 7 (din Crașovia), că mulțime din 
ei, altcum trupeși și sănătoși, erau cu 
timpana spartă (sfredelită). Pentru a le 
lua pofta de ciungărire, comandantul de 
corp a dat acum ordin comisiunilor de 
asentare s6 asenteze și pe cei cu timpana 
spartă, decă altcum sunt apțî, având apoi 
să fie întrebuințați la trupe pentru săvâr
șirea lucrurilor ordinare.

Un nou proces sensational la Pa- 
l’is. Diareleaduc soirea, că în curând seva 
începe un proces intentat de fiica ingineru
lui austriac Negrelii, care a făcut planul 
deschiderei Canalului de Suez, plan care 
a fost adoptat de Lesseps când a fondat 
Societatea canalului de Suez. Fiica lui 
Negrelii va dovedi, că are drept la 160 de 
milione de franci, în cari sunt cuprinse și 
dobândile. Mai mulți martori, ceruți de ju
decătorul de instrucție, au depus că listele 
fundatorilor Societății ar fi fost falsificate 
pentru a se esclude Negrelii de a parti
cipa la profite.

Se caută un ajutor (adjunct) de no
tar, care să fie Român, om de încredere, 
solid, fără familie. Va ave întreținerea in
trigă și salar lunar de la 30—40 cordne. 
Postul se pdte ocupa imediat, la un notar 
român din comitatul Albei-inferidre. Pen
tru informațiuni a-se adresa la adminis
trația „Gazetei Transilvaniei", adaugându- 
se o marcă de 15 fii.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode, de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai frumdse zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Mauthner ies cele mai fru- 
mdse flori. Cu un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

Este de obște cunoscut, că cel mai 
bun mijloc contra șoldinei și reumatismu
lui. este alifia lui Zoltan, cu care și cele 
mai cerbicose bdle de reumatism se vin
decă în scurt timp cum constată mulțime 
de scrisori de mulțumită și recunoscință. 
Sticla 2 corone în farmacia lui Băla Zol
tan, în Budapesta.

In Englitera damele nu întrebuin
țezi alt cosmetic de cât laptele de cas
traveți, pentru care s’au dat bani mulți în 
străinătate. Astădi este de prisos acesta, 
liind-că se pdte căpăta la farmacistul G. 
Balassa, în Timișora, laptele de castraveți 
engl. veritabil, sticla cu 2 corone. Este î’n 
de obște cunoscut, că laptele de castraveți 
englezesc veritabil alini Balassa netedesce 
și înviorăză pielea. Face să dispară în scurt 
timp cu totul pistruile de pe obraz, petele 
de Maiu, și tot felul de necurățenii ale 
feței. De recomandat este și săpunul de 
castraveți engl., bucata 1 cordnă, și pudra 
1 cor. 20 b. și 2 corone. Se găsesce în tote 
farmaciile.

Soiri locale.
Asociațiunea pentru sprijinirea în

vățăceilor și sodalilor români șl-a ales în 
adunarea generală anuală ținută în Dumi
neca trecută un nou comitet compus, din 
următorii membrii: N. Petra Petrescu, pre
ședinte, Eugen Precup, măestru lăcătuș 
vice-președinte ; D. Haler măestru cojocar, 
cassar; V. Popovici, măestru măsar, con
trolor; Romul Prateș învățător, secretar. 
Membrii! Petru Pop, jude de tribunal în 
pens.; I. Socaciu, profesor, I. C. Panțu, pro
fesor; Ilie Savu, comerciant: G. Cioflec, 
măestru cojocar, I. Murăroiu, funcționar 
de bancă; N. Balea, măestru pantofar, și 
N. Platoș, măestru croitor. — Raportul co
mitetului pe anul 1902 îl publicăm la alt 
loc al foiei ndste. — Cu ocasiunea adu
nării d-1 prof. N. Sulică s’a înscris de 
membru fundator al asociațiunei cu taxa 
de 40 cor. ■ '

Violinistul Arno Hilf din Lipsea 
va da aici un concert în diua de 27 Mar
tie. Renumele acestui artist este cunoscut 
în tdtă Europa și aprecierile marilor diare 
din Berlin, ca „Vossische Ztg“, „Berliner 
Tageblatt“, „Berliner Ztgu etc. sunt forte 
elogidse. Dânsul va veni la Brașov acompa
niat de tînărul artist Matcher de origine 
brașovean, care a fost elevul d-sale. Pro
gramul se va publica la timp.

Teatru german. Mâne, Duminecă, 
se va representa „Die goldene Eva“, co
medie în 3 acte de Franz de Schonthan 
și Franz Koppel-Ellfeld.

— Luni se va da pentru prima oră 
„Monna Vannau, dramă în 3 acte de M. 
Maeterlinck.

De la tribunalul din Brașov.
(Afacerea cu tricolorul de la cununa pusă pe 

mormântul lui Andreiii Mureșianu).

Toți cetitorii noștri vor fi sciind, că 
rămășițele pământesc! ale poetului nostru 
Andreii! Mureșianu sunt aședate spre 
vecinică odihnă în cimeteriul din Groveri, 
în Brașov.

Românii Brașoveni și-au arătat re- 
cunoscința națională față de poet, ridi- 
cându-i un monument sepulcral, er în 
diua de 3/16 Main, aniversarea adunării 
celei mari, ce s’a ținut la 1848 în Blașiil, 
în fie-care an o mână pidsă punea câte 
o cunună pe mormântul poetului.

Așa s’a întâmplat și anul trecut. Po
liția însă a confiscat des de dimineță pan
glica tricoloră de la cunună. A doua di 
cei-ce se plimbau prin aleaua, ce duce spre 
Tîmpa an zărit 6 altă cunună cu tricolor, 
pe care cine-va o adusese noptea spre a 
înlocui cu ea pe cea confiscată. Acest 
tricolor a fost lăsat să fâlfâie în vînt 
pănă pe la orele l'/2, când veniră mai 
mulți polițiști să-l confisce din nou.

Pe alee și pe maidanul din Groveri, 
erau ca în tot-deuna între alții și mulți elevi 
de la șcdlele române. Mânați de curiosi- 
tate, băieții se adunară să vadă unde se 
duc atâția polițiști și ce vrău să facă? Prin
tre băieți se amestecară și calfe și alte 
persdne, cari veniau de la prând din 
Scheiu spre cetate, unde își aveau ocu- 
pațiunea lor.

Băieții vor fi lărmuit puțin, cum e 
obiceiul băieților, când alărgă și sar și 
strigă cu cărțile sub suciră, bucurându-se 
de cele câte-va minute libere, ce le au 
înainte de a întră în școlă.

Polițiștii au considerat drept demon
strație gălăgia inofensivă a băieților și i-au 
scris pe câțl-va în carnet. S’a pornit con
tra lor cercetare, care însă s’a dovedit, că 
nu e motivată și prin urmare nu s’a ridi
cat în potriva lor nici „un fel de acusare.

Polițiștii însă și-au notat în carnet 
și pe doi industriași, anume Gheorghe 
Drăghici culegător de litere și Dumitru 
Mogoș, calfă de ciorăpar, cari au fost dați 
în judecată pe motiv, că au ațîțat băieții 
la împotrivire contra autorităților, crimă 
prevădută în § 165 al codului penal și 
care se pedepsesce cu temniță ordinară 
pănă la 3 ani.

Eri, în 20 Martie s’a judecat proce
sul lui Drăghici și Mogoș la tribunalul din 
Brașov sub președința judelui Dr. lahn, 
fiind procuror Dr. Molnăr, ăr apărător d-1 
candidat de advocat Dr. loan Fruma, ți
nând locul d-lui advocat Simeon Damian

In urma pledoariei d-lui Dr. Ioan 
Bruma atât Drăghici, cât și Mogoș au 
fost achitați (mântuițT) de sub acusarea 
de ațîțare contra autorităților, der procu
rorul a ridicat în cursul procesului altă 
acusare contra lor, anume acusarea, că 
oei doi au făptuit delictul de ațîțare con
tra unei naționalități prin aceea, că ar fi 
strigat cu acea ocasiune: „Trăiescă Ro
mânii — crepe Ungurii 1“ Acest delict 
este prevăzut în § 172 al codului penal și 
se pedepsesce pănă la doi ani închisdre 
de stat.

Față cu Mogoș numai un polițist a 
susținut, că a aucjit aceste cuvinte, der 
față cu Drăghici au susținut doi polițiști 
sub jurământ. Drăghici încă a produs vr’o 
5 martori, cari sub jurământ au mărturisit, 
că nu l’au audit rostind asemenea vorbe.

Sentința tribunalului a fost pentru 
Mogoș de achitare, der pe Drăghici l’au 
condamnat la 1 lună închisore de stat și 
100 cor. amendă. In cașul când amenda 
de 100 cor. nu s’ar pute inoassa acesta se 
va preface în dece (iile închisdre.

Procurorul a luat recurs în contra 
sentinței atât față de Mogoș, cât și față 
cu Drăghici. Mogoș s’a declarat mulțumit 
cu sentința, der Drăghici și apărătorul au 
anunțat de asemenea recurs.

Tricolorul, care era pe masă ca 
„corpus delicti*  a fost dat procurorului 
spre nimicire.

Raportul
Comitetului „Asoeiațiuiiii pentru sprijinirea în

vățăceilor și sodalilor meseriași români" din 
Brașov, pe anul de gestiune 1902, cetit 

în adunarea generală ținută în
15 Martie 1903.

Onorată adunare generală \
, Se împlinesc acum trei ani, de când 

comitetului D-vostră i-ațl făcut onorea de 
a-1 angaja cu purtarea agendelor, ce cad 
în competința Asoeiațiunii. Comitetul D-v. 
în acest period a făcut tot, ce i-a stat în 
putință, pentru a mări prestigiul Asociațiu- 
nii nostre în special și al meseriașului în 
generale. S’a folosit totă ocasiunea, ca să se 
delăture cel puțin unele neajunsuri ce re
duc atât de mult munca meseriașului.

Comitetul vă va presenta în cele ur- 
mătore tote momentele mai însemnate din 
activitatea sa din anul de gestiune 1902, 
având deplina convingere, că locurile um- 
brose, eventualele greșeli ne vor fi de în
vățături, er resultatele îmbucurătore vor fi 
un isvor de înenragiare pentru viitor. Ono
rata adunare generală să va convinge, că 
activitatea comitetului nu s’a mărginit nu
mai la sprijinirea materială a învățăceilor 
români, ci spiritul timpului ne-a îndemnat 
să căutăm a-le da și hrană sufletescă.

1) Funcționarea comitetului.
In anul de gestiune 1902 comitetul a 

ținut 17 ședințe, și despre resultatul des- 
baterilor, cari s’au petrecut în aceste șe
dințe ’vom da în cele următore rapOrt 
amănunțit. Ca în tot-deuna și în anul 
acesta, pe lângă stăruința de a organisa 
pe măestrii într’un singur corp, lucrarea 
de căpetenie a comitetului a fost îngrijirea 
materială, intelectuală și morală a uceni
cilor.

Purtarea socotelelor din anul 1902 s’a 
•făcut după proiectul de contabilitate lucrat 
de d-1 I. C. Panțu și admis spre aplicare 
de comitetul Asoeiațiunii în ședința din 
21 Febr. 1902, care aflându-se de forte prac
tic, va fi aplicat și în viitor.

2) Asociațiunea nostră fată de alte7 5 3

societăți homogene.
A. Din 19 pănă în 26 Oct. 1902 n. 

a fost deschisă esposiția industrială aran
jată de „Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiului“ și de „Reuniunea 
sodalilor români din SibiiuK. Comitetul D-v. 
a pus suma de 100 cor. la disposiția a doi 
membrii, care ar ave dorința să cunoscă 
esposiția, fără a-i obliga să represinte 
Acociațiunea în mod oficios, pe lângă pre- 
tensiunea, ca pe basa esperiențelor făcute 
acolo să facă într’una din ședințele comi
tetului raport și eventuale propuneri. D-nii 
E. Precup și N. Balea și-au luat acest 
angajament și în ședința comitetului din 
7 Novembrie 1902 au presentat raportul 

pretins de comitet pe care acesta l’a luat 
la cunoscmță cu observarea, ca să se țină 
în evidență dorința exprimată de numiții 
domni, ca și industriașii români din Brașov 
și jur să aranjeze la timpul său o astfel 
de esposiție.

B. Camera comercială și industrială 
din loc prin hârtia Nr. 19/902 a invitat 
Asociațiunea nostră să participe la exposi- 
ția de lucruri de calfe și de ucenici, care 
o va aranja în dilele prime ale lunei lui 
Aprilie 1903. Comitetul a căutat să satisfacă 
după posibilitate acestei invitări, comuni
când ucenicilor, că numai aceia dintre ei 
vor fi ajutați din partea Asoeiațiunii, cari 
vor presenta lucrări proprii pentru a fi 
expuse la numita exposiție; er pentru ca 
se se inflnințeze asupra măestrilor, ca se 
permită învățăceilor de a lucra pentru ex
posiție s’a ales o comisie în personele d-lor 
D. Haller, E. Precup și N. Balea. Aceste 
demersuri au avut efect îndestulilor, căci 
s’au anuuțat un număr suficient de ucenici

8) Plasarea ucenicilor in anul 1902.
In anul acesta s’au plasat 88 de uce

nici români la 17 branșe și anume: la lă
cătuși 16 inși, pantofari 16, cismarl 12, 
zidari 9, lemnari 6, mesari 4, croitori 4, 
comersanți 4, zugravi 4, tipografi 2, pilari 
2, tinichigii 2, brutari 2, fauri 2. cofetar 
1, curelar 1, și bărbier 1. Numărul tuturor 
ucenicilor este de ‘<(79. Pentru a mijloci 
plasarea, pe lângă altele s’a purtat cu pă
rinții băieților o corespondență întinsă, în 
care s’au dat informațiuuile necesare pen
tru plasare, s’au îndemnat la îmbrățișarea 
meseriilor și li-s’au arătat folosele diferi
telor meserii. Celor mai mulți băieți venițl 
din afară li-s’a căutat loc potrivit stării 
sociale și dorinței părinților, în.heiând în 
locul acestora contract pe basa plenipoten- 
țelor primite.

4i întrunirea ucenicilor.
A vend în vedere, !că ucenicii cerce- 

teză școlele de meserii, în care tdte obiec
tele li se propun în limbi străine, comite
tul a făcut tot posibilul, ca să vie cât mai 
des în atingere cu ei.

Spre scopul acesta în tote Dumine
cile se întrunesc între orele 2 și 4 în lo
calul Asociațiunei, unde membrii comite
tului au ocasie să i cunoscă, și să le dea 
povețe părintescl, îndemnâudu-i să asculte 
de mai marii lor, însă nici-odată să nu-șl 
uite de părinții lor, cari le-au datviâță, și 
de nernul și biserica, cărora aparțin. Un 
efect îmbucurător al acestor întruniri a 
fost acela, că ucenicii s’au cunoscut, s’au 
familiarisat și s’au împrietinit unii cu alții, 
care tote aceste alipiri îi fac mai resistibili 
curentelor străine

Pentru cultura lor morală au mai fost 
tot-dâuna provocațl se urmeze regulat cur
surile de catechisare punendu-li-se în ve
dere, conform unui condus al comitetului 
că de la tomnă încolo nu vor mai pute re
flecta la ajutore din partea Asoeiațiunii, 
decă nu vor fi înscriși le religiune și nu 
dâcă vor cerceta regulat orele de religiune.

Cursurile de catechisare le-au ținut 
domnii : Iosif Maximilian, Iosif Aron și 
TraianH.Pop. In loculd-lui Iosif Aron, Ve
neratul consistorifi prin decisul Nr. 11841 
scol, a încredințat cu catechisarea. respec
tivilor ucenici pe d-1 Dr. Sterie Stlftghe. 
Din biblioteca Asoeiațiunii li-s’au împru
mutat ucenicilor cărți de cetit și adeseori 
au fost supuși la probă de cetit. In urmă 
din când în când s’au controlat, decă. în 
adevăr au și cetit cartea împrumutată și 
decă au și înțeles ceea ce au cetit. Avem 
de observat, că toți cetesc cu multă plă
cere, și pentru a satisface mai ușor acestei 
plăceri, am înmulțit biblioteca cu mai multe 
esemplare în valore de cor. 31-84.

5) Ajutorarea materială a ucenicilor.
In prima linie vom aminti la locul 

acesta stipendiile, pe cari le mijlocesce 
Asociațiunea pentru ucenici, observând că 
în anul acesta ni-s’a pus la disposiție spre 
acest scop un plus de 100 cor., așa că în 
total s’au împărțit cor. 1150.

Cei 34 de ucenici, cari au beneficiat 
de stipend!' în anul 19<'2 aparțin la 
următorele branșe: rotari 2, pantofari 6, 
lăcătuși 3 cojocari 2, măsari 5, croitori 8, 
fauri 1, cismari 3, cărnâțăr 1, tinichigii 1, 
sculptor 1.

Afară de acâsta li-s’au plătit multora 
taxele școlare, seu li-s’au dat ajutore de 
spălat, er unor sodali ajutore de drum și 
din fundațiunea generoșilor Mihail și Elisa 
Stroescu li-s’au împărțit la 116 ucenici 
haine. Actul acesta s’a săvârșit Duminecă 
în 10 Noemvrie 1902 la 2 bre p. m. în lo
calul Asociațiunei, fiind presenți membrii 
comitetului împreună cu președintele și 
mai mulți măeștri români din loc, D-1 pre
ședinte a adresat înainte de tote numărului 
imens de învățăcei, ce așteptau să fie aju
tați, cuvinte bogate în învățături și în sfa- 
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turl părintescl. In aceeași di la 10 ore a. 
m. s’a ținut parastas întru odihna sufletului 
fericitului donator Mihail Stroescu în bise
rica din Cetate, oficiat de d-1 protopop B. 
Baiulescu, care cu aedstă ocasiune a ținut 
o vorbire, în care a arătat unele din me
ritele marelui bărbat, îndemnând pe băețl 
a se face vrednici de ajutdrele, ce le pri
mesc. La parastas au asistat comitetul în 
frunte cu d-1 președinte, precum și un mare 
număr de ucenici.

6) Calfe.
în anul 1902 s’au declarat calfe 112 

ucenici din următorele branșe: pantofari 
21, zidari 20, lăcătuși 15, cismarl 11, lem
nari 9, croitori 6, comersanțl 5, zugravi 5, 
măsarl 4, măcelari 3, cârnățarl 2, cojocari 2, 
rotari 2, brutari 2, tipograf 1, șelar 1, țig- 
lar 1, covrigar 1, bărbier 1.

7) Ajutorarea măeștrilor.
Comitetul în anul de gestiune 1902 

a cumpărat pentru un măestru material 
brut în valdre de cor. 40, sub condițiunea 
ca să ia spre instruire un ucenic român.

8; întrunirea meseriașilor.
Luând în considerare, că măeștril ro

mâni', în urma împrejurărilor sociale convin 
Arte arareori unul cu altul, Comitetul s’a 
îngrijit, ca localul Asociațiunil să stea după 
trebuință la disposiția membrilor, provăden- 
du-1 cu jurnale și reviste, și a făcut un re
gulament special referitor la cercetarea lo- 
ca!ului, la drepturile și datorințele mem
brilor în local. Aici au ocasie membrii Aso
ciațiunil se se cunoscă, să schimbe idei să- 
nătose, să se distreze câte-va ore, să se 
alipescă unul de altul și ca urmare a aces
tora să devină mai resistibill curentelor 
străine. întrunirile acestea mai au avanta- 
ginl de a feri pe măeștril de localuri neco- 
răspundătore și de a împiedeca ca banul 
să între în mâni străine. Ar fi de dorit, ca 
înțelegând însemnătatea acestor întruniri, 
să ia parte la ele cât mai des și cât mai 
mulțl.

9) Binefăcătorii Asociațiunil.
Cu recunoscință trebue să amintim de 

aceia, cari ne-au dat mână de ajutor în 
anul 1902 pentru realisarea scopului, ce-’l 
urmărim:

1. Societatea „Iransilvania*  din Bu
curesci.

2. -, Institutul de credit și de economii 
„Albina" din Sibiiu, care ne-a ajutat cu 
400 cor. la plătirea taxelor de școlă.

3. Redacțiunile foilor: „Foia Popo
rului^, Sibiiu; „Transilvania*,  Sibiiu; „Fa
milia*,  Oradea-Mare; „Albina*,  BucurescI; 
„ Voința Națională* , BucurescI; „Monitorul 
Oficial*,  Bucuresci, care tote ne au trimis 
gratuit diarele lor.

Tot-odată amintim, că lăsămentul fe
ricitului Burbea nu s’a putut încă realisa.

1.0) Membrii Asociațiunil.
5

Asociațiunea numără astădl 1(5 mem
brii, dintre care 76 sunt locali.

Cu regret trebue să amintim, că trei 
membrii fundatori ne-au părăsit pentru tot- 
deuna, anume fericițil Nicolau Mocanu, pro
to presbiterul Ioan Petrie și comerciantul 
Nicolae Eremias. Onorata adunare gene
rală este rugată a-’șl esprima condolențele 
sale prin sculare.

11) Propuneri.
Onorată adunare generală!

Comitetul D-vostră ales pentru trieniul 
expirat, mulțămind pentru încrederea ară
tată. prin acâsta îșl depune mandatul și 
rogă, ca după ce veți lua la cunoscință ra
portul cassei și al comisiunei censurătore, 
să binevoiți:

1. a da Comitetului absolutoriu și a 
alege un nou Comitet;

2. a vota budgetul pe anul 1903;
3. a exprima mulțămită în scris bine

făcătorilor noștri, anume:
а) Generosei donatore, domnei Elisa 

Stroescu;
б) Institutului de credit și economii 

„Albina11 din Sibiiu;
ci Redacțiunilor diatelor: „Boia Po

porului11, „Transilvania11, „Familia11, „Al
bina11, „Voința Națională11 și „Monitorul 
Oficial11;

d) Eforiei șcelelor centrale române 
din loc pentru biletele de băi gratuite acor
date ucenicilor.

Brașov, în 27 Februarie 1903.

1. Socaciu, Dr. C. Lacea,
președinte. secretar.

„Moții" la America.
Vidra-de-jos, Martie 1903.

Am cetit, că din mai multe colțuri 
ale țării nostre a început emigrarea în 
America. Așa și din comuna nostră s’au 
dus încă acum e anul: Gavrilă Țoc, Iosif 
Cioră și luon Surdu. Ei ajungând în lucru 
la diferite fabrici, pănă acum au trimis 
frumoși bănișorl la familie, ca să-și plătescă 
darea și alte datorii, și și-au adus aminte 
creștinii noștri și de sfânta lege a lor, 
adecă au trimis pentru pregătirea Paștilor 
60 cor.

Vădând mai mulțl bărbați din comuna 
aedsta, că cei cari s’au dus nu o duc tocmai 
rău, cum li-se întâmplă acasă, s’au întovă
rășit 10 inși, și anume: Petru Țoc, Alec- 
sandru Bordea, Todor Băcu, loan Tomuș, 
Nicolae Popa, Vasilie Țoc, Bordea Nico
lae, Ion Heller, Goia Petru, Petru Becii și 
în 5 Martie au plecat spre America, o 
cale așa lungă, despre care nici ideie nu 
au. Dăr ce să facă bietul Român, când e 
năcăjit și plin de datorii ? Ișl sacrifică 
chiar și vieța, numai să răsbescă cu greu
tățile. Americanii noștri, cari s’au dus în 
țera aceea, nu s’au dus doră ca să o vadă, 
ci s’au dus ca să-și facă ceva bănișorl, 
căci la noi forte cu greu trăesc omenii, 
cum die Moții:

Munții noștri aur pdrtă, 
Noi cerșim din portă ’n portă

Și ca să scie și cetitorii acestei scumpe 
foi, care e causa emigrării Moților la Ame
rica, void aminti cu ocasiunea acâstaurmă- 
torele:

E sciut, că locuitorii din munții Apu
seni s’au ocupat și se ocupă cu deosebire 
cu lemnăritul, adecă: ciubere, șindilă, scân
duri, etc. Pănă au fost păduri bune, făceau 
bieții Moți mai multe întreprinderi. Acum 
însă pădurile sunt mai rărite, taxele sunt 
mai mari, așa că cu cât cumpără, materia
lul, după-ce îl lucrăză, de abia îșl câștigă 
traiul vieții.

Altă causă este, că locuitorii comune
lor nostre pășunau vitele pe muuțl și fiesce 
care locuitor avea puțintele vite. Acuma 
însă nici de acestea nu mai pot ține, căci 
pășunaturile sunt oprite prin sămînță, âr 
altele le țin pădurarii. Și așa pe di ce 
merge sărăcesce bietul Moț, în cât a înce
put a vinde din avere și din vite, er 
astădl rar vedi ciurdl de vite, ci numai 
câte-o văcuță două, ori o căpruță seu die 
și câte un cal slăbănog.

La năcazurile acestea se mai adaug 
altele și mai mari: poporul s’a înglodat în 
datorii, er esecutorul mai în tote dilele e 
pe la ușile lor.

Etă căușele și năcazurile ce îndemnă 
pe locuitorii noștri munteni a emigra la 
America. Cu durere spun, că omenii se 
gată de drum cu sutele să emigreze, decă 
nu li-se mai îmbunătățesce sortea.

Tomuș Alexandru.

„Gotterhalte“ la Teatrul maghiar.
A scrie o dramă „Gotterhalte*  și a-o 

representa la „Teatrul maghiar11 din Buda
pesta: dtă o „genială11 ideie, ce i-a trăsnit 
prin creerii unui kossuthist.

„Drama“ din cestiune a fost jucată 
la numitul teatru și Miercuri sără. Public; 
imens. Un grup de deputațî kossuthiștî! 
înalță „representația11 prin presența lor 
Când se ridică cortina, musica cântă 
„Kossuth-nota11. Aplause sgomotdse — 
și cu acesta representația întră în zo
dia — demonstrației. Pe bină apare un 
tîner oficer „honved“ și începe se declame 
despre „patrie și națiune11. Apare și un 
moșneg, care vorbesce tînărului despre 
„Kossuth-nota11, er publicul acompanieză 
fie-care espresie cu aplause asurditdre. Spi
ritele se înfierbântă și când cortina cade, 
orcan de aplause umple sala teatrului.

Urmeză „marea scenă11. Moșnegul 
„honved“ îșî încheie rolul dicend, că la 
„hoher himnusz11 numai un răspuns pdte 
se i-se dea: „Kossuth nota11, pe care o 
cântă. Publicul cântă și el, galeriile, par
chetul, lojile răsună de „Kossuth-nota11, 

apoi ca la comandă șed cu toții și ascultă 
mai departe representația. Lucrul naibii 
însă: taraful de lăutari de pe bină în
cepe să cânte ;„Kossuth nota11 și publicul 
„din sentiment de datorie11 se ridică și 
cântă, cântă în cor, luând el rolul „ac
torilor11.

In scena, când un ofițer din armata 
comună strigă țiganilor să cănte '„Gotter- 
halte“, furtuna isbucnesce cu forță ele
mentară:

— Abzug!
— Abzug a „hoherhimnusz 1“
Teatrul întreg începe se bubue de 

strigări de protestare contra imnului.
Cortina cade. Aplausele țin un pătrar 

de oră. Și erăși încep să cânte „Kossuth 
nota11. Publicul nu vre să se mișce din 
loc, ci se ridică și cântă cu cei de pe ga
lerie și din loji cântecul lui Kossuth și 
repetă acest cântec. Cântarea e ameste
cată cu fluerături și bătăi din picidre, pănă 
când demonstrații, obosindu-se, s’au stre
curat rând pe rând afară din teatru.

Acâsta, cum am dis, s’a petrecut 
Miercuri sera. Frumosă petrecere acum în 
postul Pascilor....

Bin Sasca-montană.
— Martie 1903.

*

Onorată Redacțiune! Dați-ml voie să 
vă scriu ceva despre nisce bărbați de inimă 
cari lucră din răsputeri pentru prosperarea 
și binele nostru. In primul loc amintesc 
pe părintele loan Murgu, care cunoscen- 

j du-șl chiemarea de preot, a stăruit cu o 
rară energie pe lângă poporul săscan, pen
tru înființarea unei școli confesionale gr. 
or. române, acum de când cu trecerea la 
stat a școlelor societății căilor ferate c. r. 
Un altul în locu-i la astfel de chemare nu 
ar fi avut pote atâtea cuvinte, ca să în
frunte tote greutățile și să facă pe poporul 
nesciutor să îuțelegă causa pentru care 
d-sa a luptat cu atât curagiîi. Școla con
fesională română în Octomvrie a. tr. ș’a 
început deja activitatea.

Der d-1 părinte a mai avut a lupta 
și pentru alegerea de învățător și pentru 
alegerea noului comitet parochial, care a 
decurs însă cu așa mare liniște și ordine, 
încât nu s’a așteptat, — semn bun acesta.

Al doilea bărbat vrednic este nou 
alesul învățător d-1 Nicolae Mircea, care în 
scurtă vreme de când ocupă postul de în
vățător în comuna nostră, a arătat un 
progres, care de la puțini învățători se 
pote aștepta. ’Ți-e mai mare dragul să as
culți pe micii copii cum cântă sf. liturgie 
în 2 voci pe note, sub conducerea învăță
torului. Mai mult d-I Mircea a aranjat în 
16 Februarie st. v. un concert cu elevii 
în sala d-lui George Sporea, care concert 
a succes bine și a înveselit inimile tuturor 
celor de față. D-1 Dr. luliu Tămășel la 
adresa căruia un elev a ținut un cuvânt 
ocasional, mulțămind elevilor și gratulând 
învățătorului, rosti puține cuvinte, dermiș- 
cătore dicend, cumcă nu s’a așteptat la 
atâta ondre și bucurie din partea elevilor 
și a învățătorului. Ișl ține de datorință a 
face tot posibilul pentru înaintarea și în
florirea nemului românesc. Jertfa ce a adus 
pe altarul școlei conf., se servescă de esem- 
plu tuturor acelor bărbați de inimă, cari 
iubesc școla și cultura națiunei române.

In fine între cei vrednici ocupă loc 
și d-1 Traian Bratescu actualul comptabil 
la „Comora11 din Șasea mont. Mult au aș
teptat omenii din Șasea pe un asemenea 
bărbat apt de a conduce un cor vocal, 
până în sfîrșit Dumnedeu li-a trimis pe 
d-1 T. Bratescu. Densul a înființat cam 
vr'o 18 coruri vocale prin alte părți, âr la 
noi în comună s’a angajat la înființarea 
unui cor vocal ocnăresc, la apelul d-sale au 
și alergat 51 de persone, bărbați, cari au 
sărit în ajutorul ocDarilor cântăreți punen- 
du-se în frunteu lor d-nii: Dr. I. Tămășel, 
președinte, și d-1 notar cercual Iustin Chi- 
rilă, președinte de ondre.

De ore-ce fondul înflințândului cor 
„Bufana11 din Șasea stă de-ocamdată forte 
slab materialmente, s’a aranjat Duminecă 
sera în 16 Februarie o petrecere cu joc în 

sfla lui A. Coches în favorul fondului. La 
cassă au întrat 215 cor. și 78 bani, din 
cari subtrăgendu-se spesele de 48 cor., a 
rămas un plus de 167 cor. 78 bani, din 
care s’au dăruit d-lui dirigent 20 cor. și 
școlei conf. 10 cor. Rămâne un venit curat 
pe sema fondului 137 cor. 78 bani, care 
s’au depus la casa de păstrare din Șasea 
Montană.

Ou ocasiunea acesta au întrat de la 
următorii domni: Iustin Chirilă notar 5 
cor., Dr. I. Tămășel advocat, I. Murgu 
paroch, Odor Bela apotecar, I. Maior co
merciant și N. Mircea învățător conf. câte 
2 cor., Costa Dăneț învățător de stat, P. 
Bogariu primar, P. PopovicI vice-notar, I. 
PopovicI câte 1 cor. și Traian Bratescu 2 
corone.

Primescă domnii amintiți cari au 
plătit peste taxă și pe aedstă cale mulță- 
mirile ndstre sincere pentru generositatea 
ce au arătat’o și de astă-dată față de tî- 
nărul cor ocnăresc. Dumnedeu să le ajute 
ca și pe viitor să fie tot cu aceeași dare 
de mână pentru asemenea scopuri de bine
facere.

1. P.

Satanic, 21 Martie. Soiri sosite 
din Monastir descriu situația de acolo 
ca fiind estreni de gravă. Uciderile 
sunt la ordinea cțilei în vilaet. In 
Monastir au fost omorîți doi omeni, 
cari n’au voit se se alăture rescula- 
ților și se contribue cu bani. S’a ho- 
tărît proclamarea stărei de asediu.

Petersburg, 21 Martie. S’a des
coperit aici o întinsă conspirație 
anarchista, cu remificații în întrega 
Rusie și în străinătate. Centrul cons
pirației ar fi Galați a.

Literatură.
—„Baladepoporale*  de Avram Cor

cea. O broșură elegant tipărită de 137 pa
gini, conține o mulțime de poesii poporale, 
cari caracterisâză fantasia poetică a popo
rului nostru. Aceste poesii s’au cules de 
autor de la uu lăutar din Bănat cu nu
mele „Vincenție Micu11. Prețul broșurei e 
1 cor. 60 bani plus 20 bani porto. Se pote 
procura de la tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

Atelier pentru industria de casă.
Reuniunea femeilor române din comi

tatul Hunedorei șî-a pus de ținta stăruin
țelor sale: sprijinirea și desvoltarea indus
triei de casă românescl, Delâ esisțența ei 
de 16 ani, Reuniunea acesta lucră mereu 
întru atingerea scopului său. Prin esposiții, 
premieri a cercat a pătrunde în mijlocul 
poporului nostru, pentru a încuraja femeile 
române de a păstra cu scumpătate frumosa 
și prețiosa industrie de casă, moștenită de 
la străbunele lor.

Vedem nâmurile cele mai distinse din 
țările civilisate, cum stârnesc să mențină 
industria lor, care formeza nu numai mân
dria națională, dâr garanteză tot-odată și 
bună starea poporațiunei lor. Așa de esem- 
plu vedem în Belgia, Francia și Irlanda 
înflorind în sînul poporului de sute de ani 
industria renumitelor dantele, cari formâză 
adevărat tesaur național. Statele orientale 
furniseză neîntrecutele covore, cari prin 
fermecătorele lor colori sunt așa mult ad
mirate și plătite cu bani mulțl.

Străinii, cari călătoresc prin Ardei, 
rămân încântați de obiectele eșite din răs- 
boiul și de sub acul femeii române. Moti
vele Româncelor, cu cari împodobesc pân- 
zăturile, covorele și îmbrăcămintea lor, 
sunt de o clasicitate și 'frumseță neîntre
cută.

Aceste admirabile cusături și lucrări 
textile, aplicate pe obiecte folosite de lu
mea cultă, ar produce adevărată furore în 
domeniul industriei și ar asigura prea 
frumose venite țărancelor ndstre atât de 
vrednice.
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Reuniunea femeilor române din co
mitatul Hunedorei intenționeză a înființa 
un atelier, unde sub conducere sistematică 
și de specialitate, să se realiseze o dorință 
și lipsă de mult simțită. Pentru a pute 
întrupa însă acestă ideie, are Reuniune» 
lipsă de o bogată colecțiune de mustre, 
cari avendu-le la atelier, să potă confecți
ona diferitele lucrări, cari vor fi menite a 
forma obiect de export.

In urma acestora s’a adresat Reuniu
nea cu un apel cătră tote femeile române 
din patrie cu rugarea ferbiute să binevo- 
iescă a-1 da ajutorul prețios, pentru-ca să 
potă realisa o ideie, care cinste și folâse 
mari este chiemată a aduce nemului nostru 
românesc, și sperăm, că apelul acesta va 
afla răsunet, în tote părțile locuite de Ro
mâni. Ar fi de dorit, ca cei ce pot, să dă- 
ruiâscă Reuniunei câte un obiect cât de 
mie, dâr original, țesut său cusut. Pote fi 
obiectul: față de perină, covor, măsăriță, 
cătrință, desagi, ștergar etc., cu un cuvânt 
orl-ce lucrare, aparținând industriei de casă 
țăr ănescl.

Obiectele acestea dăruite „Reuniunii 
fem. rom. din comitatul Hunedorei11 vor 
forma proprietatea ei, er numele generose- 
lor donatore vor fi induse în registrele 
Reuniunii drept perpetuă recunoscinpă. Do- 
națiunile marinimose sunt a se trimite la 
adresa domnei presidents : Elena Pop 
Hossu-Longin în Deva.

Representație teatrală în Dergea
— Martie 1903.

On. Redacțiunel
In fruntașa comună Dergea, sub con

ducerea harnicului învățător d 1 Nicolau 
Sandru, s’au ținut două producțiunl de- 
clamatorice teatrale. Resultatul acestor 
două producțiunl e îmbucurător. Venitul 
curat e de 100 corone, basa unui fond, ce 
portă numele „fondul teatraliștilor“, cu me
nirea ca din interesele lui cu timpul să se 
plătâscă lâfa învățătorului.

Făcând puțină socotelă, ne convingem, 
că în fie-care au venitul la 4 producțiunl 
teatrale fac 200 corone, deci în 10 aDl ca
pitalul ar atinge suma de 2C00 corone, la 
cari adaugându-se interesele capitalisate 
din fie-care an, după 10 ani putem ave 
un capital de 2500 corone. Interesele aces
tui capital cu 10% fac 250 corone. Fru
moși bani aceștia, câștigați cu puțină su- 
dore. Ce câștig însemnat și pentru popor 
care așa de cu greu plătesce pe învățător, 
și și pentru învățătorii, carl din causa sa
lariului de atâtea ori ajung în neplăceri cu 
poporul.

Drept acea nu pot îndestul lăuda ze
lul d-lui Nioolau Sandru, care a avut o 
ideie atât de fericită și s’a pus în fruntea 
tineretului din Dârgea, ca pe acâsta cale 
să ușureze sarcinile poporului, er pe sâma 
învățătorului să asigure incassarea salariu
lui. Atât conducătorul, cât și tineretul din 
Dergea servâscă de esemplu și altora.

Pună-se pe lucru d-nii învățători — 
cu ajutorul preoților — ca pe calea acâsta 
să-și ajute lor și poporului, mai vârtos, că 
prin astfel de muncă să ajută mult, ne 
spus de mult scopul și luminarea poporu
lui, și se câștigă iubirea și dragostea po
porului.

Bucuria ce se cetea din fața Derge- 
nilor când mergeau la teatru, m’a frapat, 
dâr mai ales în decursul producțiunei atâta 
îndestulire, atâta bucurie și atâta mângă- 
ere se reoglinda în fața tuturor, când ve
deau, că ce pote face școla, ce sciu și ce 
pot copiii lor.

Un participant.

-A- p e 1.*)

*1 Celelalte prea stimate Redacțiunl ale dia- 
relor nostre sunt rugate cu totă stima, să bine- 
voeocă a reproduce acest apel.

Este poruncă dumnedeâscă: „Să iu- 
bescl pe de-apropele tău, ca însuți pre 
tine“.

In multe chipuri se pote arăta în 
faptă acestă iubire față de de-apropele. A

întinde nutrement trupesc celui flămând, 
este espresiunea aoestei iubiri. Dâr și a 
întinde nutrement spiritual celui lipsit de 
acest nutremânt, este espresiunea acestei 
iubiri, și este o faptă cu atât ]mai bună, 
cu cât sufletul este mai pre sus de cât 
trupul.

Și cine este deaprâpele nostru, dâcă 
nu cel lipsit? Și dâcă cel lipsit este chiar 
fratele nostru, au nu avem datorință cu 
atât mai sfântă, a ne arăta în faptă iubi
rea față de el ?

Subscrisul strămutându-mă de curând 
în parochia Reteag, un frumos centru, în 
oare Românii, toți gr. catolici, sunt în nu
măr de 1071 suflete, sâu 50.50% față cu 
6.90% catolici de ritul latin, 22.40% de 
religiunea helvetică și augustană (Unguri 
și TăuțI) și 20.10% isrnelițl, dâr’ din vi- 
tregitatea împrejurărilor pănă aci puțin 
organisațl, — îmi țin de una din primele 
datorințe, să înființez o bibliotecă parochi- 
ală pentru popor, spre a-i mijloci nutre
ment spiritual și prin acâsta să întind un 
mijloc de cultivare din cele mai eficace.

Rog inimile generose, să binevoâscă 
a mă sprijini în acâstă întreprindere. Even
tualele daruri le voiii primi cu mulțămită 
și le voiii publica.

Cu acestă ocasiune esprim mulțămită 
adânc simțită prea stimatului și binecunos
cutului nostru folklorist, d-lui Ioan Pop 
Reteganul, învățător pensionat în loc, care 
a donat pe sâma înființândei nâstre biblio
teci 5 volumuri din scrierea sa: „Novele 
și Schițe11, broșura I și a Il-a, și 2 volu
muri din „Dr. Victor Onișor: Legiuirea 
țărei nostre'.

Vivant sequentes!
Reteag, în Martie 1903.

Cu totă stima: 
loan Sonea 

preot gr. cat. al Beteagului și 
filiei Bația.

Poșta: Retteg.

De la o vreme începe să se ivâscă 
stricăciuni la o mașină : adl i-se râde un 
șurub, mâne îi plesnesce o țâvă, altă-dată 
se slăbesce în încheieturi și mașina trebue 
reparată. Părțile stricate trebuesc scose și 
în locul lor se pun altele bune. Acelaș lu
cru se petrece și cu noi. Trupul nostru se 
strică și se preface neîntrerupt, când sun
tem în viâță. Cum se strică țevile, șuru- 
jurile mașinei, tot așa se strică în fie-ce 
minut câte-o părticică din sângele nostru, 
din carnea nostră, din creerul, din mărun- 
taele și din tote părțile trupului. Părtice- 
ele stricate sunt scose afară din trup cu 

udul, cu sudorea și cu răsuflarea. Strică
ciunile se dreg cum se iveso. In locul lor 
se pun alte părticele de sânge, de creer, 
de carne, pe cari le alege trupul din mân
carea cea de tote cjilele. Cu hrana băgăm 
in trupul nostru material nou și prospăt 
care are sarcina de a drege neîntrerupt 
stricăciunile din el. Hrana ne preface, ne 
primenesce trupul fără încetare. Ea are 
dâr două slujbe de împlinit: să ardă și să 
producă în trup căldură, fără de care nu 
e viâță, și să-l primenâscă, punând mate
rial nou, în locul celui stricat. Lucrurile 
cu care ne hrănim trebue mai întâiîi să le 
pregătim, ca să le facem bune pentru trup.

Cele mai multe din lucrurile pe cari 
le mâncăm, noi le gătim, le mestecăm și le 
muiăm în gură și le înghițim. In stomac 
și în mațe, mâncările se mistue, adecă se 
topesc și apoi partea cea bună de hrană e 
suptă de păreții mațelor și împrăsciată în 
tote părțile trupului, pentru-ca să ardă și 
să drâgă stricăciunile ivite; âr partea ne- 
trebuitore e aruncată afară. Gătitul mân
cării, meslecatul și mistuitul sunt dâr lu
crări, cari numai ajută trupul să alâgă par
tea ce-i trebue la hrană.

Invățații împart tote lucrurile cu cari 
ne hrănim în trei: de-o parte pun pânea 
cu legumele, verdețurile și pomele; de 
altă parte e carnea cu lăpturile și ouăle 
și de alta e sarea și alte câte-va, pe cari 
ei le numesc minerale.

Dâcă socotim o vieță de om la 60 de 
ani; atunci în acest timp noi mâncăm mult 
din fie-care fel din lucrurile cu cari ne 
hrănim. Dâcă am pune la un loc tot ce 
mănâncă omul cât trăesce, am face o gră
madă de 10 ori mai înaltă de cât el și din 
acea grămadă am putâ face 1.280 chipuri 
cât omul de mari. Ca să înțelegeți mai 
bine, priviți pe părete acel chip de uriaș, 
lângă care stă un om, ca să puteți mai 
lesne face- o asemănare între un om și în
tre ceea ce mănâncă el, cât trăesce. Un 
alt chip ne arată o pane cât un munte și 
un om alături, ca să facem asemănare între 
pânea care o mâncăm și între om. S’a so
cotit că în 60 de ani noi mâncăm 25.500 kg. 
de pane. Dâcă am face din totă o singură 
grămadă, acâsta ar avâ 400 metri cubl. 
Un alt chip ne arată un cartof mai înalt 
de cât o casă și alături un om, care se 
uită uimit la el, fără să-i vină a crede de 
cele ce vede că mănâncă. Dâr pe lângă 
cartofi mai ne hrănim cu fasole, linte, bob, 
mazere, din care s’ar face pote o grămadă 
și mai mare.

Un alt tablou ne arată un morcov și 
lângă el e un măgar. Morcovul e de trei 
ori mai mare de cât măgarul. Pome mân
căm tot cât și pâne. In alt tablou se vede 
un om cum se odihnesce lângă un măr. 
Din el a tăiat o felie, pe care o ține în 
mână și se uită la ea. Felia e de câteva 
palme și abia se cunosce locul de unde e 
tăiată.

Cărnurile întrec și pânea și tote le
gumele care s’au arătat. Din tâtă carnea 
pe care o mâncăm, s’ar putâ face un bou, 
cum arată acest tablou, înalt de 5 metri, 
în greutate de 18.000 kgr., adică la 45—50 
boi. Față de el, un om ar fi tocmai ca 
acel copil, care abia se zăresce sus, călare 
pe el.

Sarea, care o punem în bucate ajunge 
la 1700 kg., Din ea s’ar putâ face dece 
chipuri tocmai cât omul de mari, după 
cum se vede în acest tablou.

La băutură nu se potrivesc toți ome
nii. Socotăla e mai greu de făcut; dâr 
dâcă punem câte 2 litri de beutură, cum 

! e apa, vinul, rachiul, berea, pe cji, atunci

Cât mâncăm P
Dootorii ne învață, că trei lucruri ne 

păstrâză sănătatea: hrana, munca și aerul 
curat. De muncit, sătenul muncesce din 
greu, mai ales vara; de aer curat se bu
cură la câmp; numai mâncarea la el este 
fudulie. Săteanul nu scie cât preț trebue să 
pună pe hrană; se mulțumesce să bage în 
coș: o cepă, un ardeii!, un castravete, ca 
să-i facă stomacului de lucru; dâr nu-șl 
dă cu socotelă, dâcă acâstă mâncare îi în- 
destulâză trebuințele trupului, dâcă îi pote 
ținâ (j’l0!0, ori îi dă putere destulă la 
muncă.

Hrana ne cresce și ne ține cu viâță; 
ne dă puterea de a munci și de a înfrîna 
bălele, cari în tot minutul încârcă să ne 
năpădăscă trupul și să ne dobore. O mân
care potrivită, la unele bole, prețuescemai 
mult de cât tote doctoriile; âr alte bole 
se vindecă numai ou mâncarea singură.

Invățații asâmănă trupul nostru cu o 
mașină, căreia îi trebue apă și ceva, care 
să ardă, cum sunt cărbunii ori lemnele, 
spre a se putâ pune în mișcare. O mașină 
nn umblă fără foc și fără apă. Acestea îi 
dau puterea de a se urni din loc și de a 
putâ trage după ea șirul cel lung de va- 
gone încărcate. Pentru trupul nostru, hrana 
e tocmai aceea ce sunt cărbunii și apa 
pentru o mașină. Din hrană ese căldura 
ce o simțim noi. 0 parte din hrană arde 
în noi, cum ard cărbunii în cuptorul ma
șinii. Trupul nostru întreg, e un cuptor, 
care nu se răcesce de cât odată cu sfîrși- 
tul vieții. Dâcă n’am avâ în noi acestisvor 
nesecat de căldură, am păți ârna ca mus
cele, ca broscele, ca șerpii și atâtea alte 
vietăți, cari cad în amorțâlă și nu se mișcă, 
nu se hrănesc, nu simt de oât atuncea 
când le încăldesce dogorâla sârelui de 
vară. Hrana arde în noi fără pară, înăbu
șit, cam în felul cum arde grămada de 
gunoiii de la vite.

*) Conferință însoțită de proecțiunl lumi ■ 
nose, ținută la cercurile culturale din comuna Fru- 
mușița și Oancea la 29 Decemvrie 1902 și 12 Ia
nuarie 1903.

în viâță nostră am bea la 5000 vedre, 
care ar încăpea într’o căldare, așa de mare 
cum arată acest tablou, față de om. Omul 
s’a suit pe o scară înaltă la gura ei ți
nând un pahar în mână.

Patima fumatului îl silesce pe om să 
ardă atâta tutun, cât ar face din el o ți
gară de 5 metri de lungă și de 1.30—1.40 
metri de grosă. Chipul acesta arată un 
om, care se trudesce să ia în spinare o 
asemenea țigare. Truda îi e zadarnică, pen- 
tru-că țigara n’are o greutate mai mică de 
1000 kgr., dâcă am soooti că fumâză nu
mai câte 6 țigări pe cJL

Cum vedeți, lucrurile cu cari ne pu
tem hrăni, sunt m»i multe și mai deose
bite, de cât aoelea pe cari le arde o ma
șină. Nu din tot ce mâncăm însă, tragem 
acelaș folos; în tocmai cum și la o mașină 
nu tot ce punem în ea să arcjă, îi dă ace
eași căldură, Se scie că unele mori și ma
șini de treerat se încăldesc cu pae.

Acestea ard cu pară mare, se trec 
repede, dâr căldura, ce o dau e prea slabă. 
Cuptorul petrece multe pae pănă să se 
înfierbintă apa ca să învertescă rota. Paele 
dau căldură mică, lasă cenușe multă și 
trebue să arcjă multe, ca să misce ma
șina. Lemnele dau căldură mult mai mare 
de cât paele și cenușe mai puțină. De la 
cărbuni însă, căldura e mult mai mare și 
de cât de la lemne. O mână de cărbuni 
dau tot atâta căldură cât dau câteva sute 
de kgr. de lemne și cât un car de pae. 
Tocmai așa se întâmplă și cu mâncarea 
nostră. Doctorii ne dovedesc că, verdețu
rile: câpa, usturoiul, varija, ardeiul, cas
traveții, ca hrană pentru om sunt mai rele 
de cât paele pentru mașină. In ele nu se 
găsesc materii cari să hrănâscă trupul, să-i 
dea căldură și să-l premenâscă, dregând 
stricăciunile, ce se fac în el. Și sătânul se 
hrănesce mult cu asemenea lucruri, mai 
ales în post. Asemenea hrană nu e îndes- 
tulătore. Ea se mistue greu, și nu în în
tregime : rămân tot-dâuna părți netopite. 
Ca să ne dea destulă putere trebue să 
mâncăm mult, să ne îndopăm; stomacul și 
mațele se lărgesc și se moleșesc; sângele 
se împuținâză și se face apos; rumenâla 
feții se pierde și omul se buhăesce, e lip
sit de putere, simte slăbiciune în trup; 
n’are spor la muncă; greutatea trupului ii 
scade; carnea pe el se topesce, pielea se 
sbîrcesce; rămân numai osele îmbrăcate în 
piele. Omul e mai friguros și mai lesne 
isbit de bole, care-1 omoră. Viâță se scur
tezi. Dâc<t mai are nenorocirea să mă
nânce și porumb stricat, se dă singur pradă 
morții.

Legumele, cum e fasolea, lintea, ma- 
zerea și bobul, pânea și mămăliga au mai 
multă putere hrănitore de cât verdețurile; 
însă nu ne putem ținâ dilele numai cu ele. 
Și din legume trebue să mâncăm mult ca 
să ne îndestulim trebuințele trup,ului. Căr
nurile, lăpturile, ouăle sunt cele mai -hră- 
nitore. Ele se asâmănă cu cărbunii la o 
mașină. Ele hrănesc mai repede și mai în
destulător, se mistue mai lesne și mai bine 
Pe slăbănogi și pe cei zăcuți de bâtă îi 
întrămâză; celui sănătos îi dau putere la 
muncă, înmulțesc sângele, care curge în vine 
cu putere, ține căldură în trup. Poporele 
cari se hrănesc cu cărnuri sunt puternice 
și deștepte la minte; pe când cele hrănite 
cu legume și verdețuri rămân neputincios^ 
și ajung să fie stăpânite și robite de 
altele.

(„Alb.“j N. Nicolaescu,
Revisor-școlar.

EOOXTOMIJL.

Nimicirea vespiior.
Stațiunea entomologică (pentru stu- 

diarea insectelor) din Pesta, printr’un apel 
se adreseză la toți proprietarii de pomi și 
de vii, rugându-i să nimieâscă deja de cu. 
primăvară vespii, cari mai târcjiu devin 
atât de primejeioșl pentru recolta pomelor 
și a strugurilor.

Modul de nimicire e cât se pâte de. 
ușor și constă în aplicarea de „sticle pen
tru prinderea de vesplu.
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Anume: luăm sticle de 1—2 litri cu 
gura largă,*)  le iufășurăm potrivit și le 
atârnăm de crengile pomilor. In sticle tur
năm mai întâii! *pă,  pănă. la ’/3 parte a 
înălțimei, punem pe apă o scândurice de 
4 cm. lungă și tot atât de lată, ungend’o 
pe d’asupra ou ceva dulcâță, miere seu cu 
lictar subțiat. Pe urmă, înfășurăm gura 
sticlei cu hârtie împăturată în 3 seu în 4, 
lăsând la mijloc o mică crepătură.

*) Mai potrivite sunt sticlele provădute cu 
brazdă în jurul gurei, cam în felul celor întrebu
ințate pentru dulcețuri.

Cursele astfel ticluite le aternăm de 
crengile pomilor, seu le așecjăm la vitele 
de vii. De fie-care pom câte una, sâu dâcă 
pomul e crenguros, câte douâ-trei. Cu cât 
mai multe, cu atât mai bine. Roiurile de 
vespl numai de cât mirbsă unde este dul- 
câța amăgitore, și e mai mare plăcerea de 
a vedâ cât de cu zor năvălesc în sticle. 
De intrat întră ei cu ușurință, der când e 
rândul să iasă — îi ia Han-Tătarul! Că 
ori se isbesc de hârtia de de-asupra, ori 
se isbesc de păreții sticlei și urmarea ne 
apărată a isbiturilor este, că se rostogolesc 
în apă și se înâcă. Vorba Românului: Cu 
O lingură de miere mai multe musee primjl, 
de cât cu un butoiti de oțet!

Prinderea nu-țl dă multă bătae de 
cap, nici mult de lucru,

Vespii adunați e bine să se ardă.
Când doi seu mai mulțl proprietari 

sunt vecini cu grădinile, e de dorit, fi- 
resce, ca cu toții sâ stîrpdscă vespii, căci 
numai în acest cas ne putem aștepta la 
isbâudă mai de dai-domne.

Vespii sunt mai de multe feluri, a 
căror numiri sciențifice sunt: Vespa vulga
ris, Vespa germanica, Vespa crabro și Po? is
les gabbicus. Pentru a constata, că în dife
ritele părți ale țârei ce fel de vespl fac 
stricăciuni, d-1 Iosif Jablonowski, directorul 
stațiunei entomologice din Posta, rogă pe 
proprietarii cari se interesâză de causă, ca 
S*-i  trimită densului (pe adresa: M. kir. 
AII. Romr/aw Allomăs, Budapest, II. Oszlop 
utza 26.) câte o cutie de vespl prinși 
prdspeți. Să se pacheteze cu giluiturl fine 
■de lemn, seu în câlțl și să se puuă în cutie 
tare de lemn, pentru a nu se strivi în de
cursul espediției poștale.

Spesele de pachetare și de francatură 
le restitue stațiunea.

POVEȚE.

întărirea ugerului. — Pentru 
bivolița, care i-s’a întărit ugerul și 
nu-’i mai pornesce laptele, puneți 
imediat s&-i spele ugerul cu leșie 
•călduță și săpun. Apoi ungeți-1 cu 
un amestec făcut din albușuri de 
oue și praf de scrobelă albă. Acest 
amestec pus pe uger în strat subțire 
se usucă și lucreză ca cea mai bună 
doctorie, căci apasă pe umflătură 
strîngendu-se, și în același timp, ia 
din durere. Puneți se mulgă de 5— 
6 ori pe (ji câte puțin țîța întărită 
Mulsul s6 se facă cu degetele forte 
curate și înmuete în unt seu în 
unt-de-lemn. După 48 de ore se se 
spele cu apă călduță binișor stratul 
de albuș cu scrobelă și se se pună 
altul, care se se schimbe Ar la 48 
ore. Credem că după 6 cjiie se-i 
tracă. Nu uitați se se mulgă de b— 
6 ori pe di regulat și câte puțin 
sfârcurile întărite.

POSTA RED ACȚIUNE!.
In n-rul 43 al fdiei nostre sub titlul „Ce 

este oftica?-' d-1 Dr. Macri recomandă pentru com
baterea ei „ceiu de rădăcină de erbă de mare". Un 
abonat ne întrebă unde se găsesce acesta rădăcină 
și eventual sub ce nume ar trebui cerut la farma
cie. Aceia dintre cetitori, ,carl cunosc acestă rădă
cină sunt rugați a ne comunica, pentru a o pută 
■comunica întrebătorului.

P. Todesai-Filipescl. Adresați-ve d-lui V. 
'Tordășianu, Sibiiu.

Lucrul cel dintâiu, pe care se-1 ce
rem de anul nou de la bunul Dumnedeu 
este păstrarea sănătății, și acesta o putem 
câștiga numai prin întrebuințarea nesmin
tită a crucii duple electromagnetice R. B. 
nr. 86967. Sute și mii de omeni șî-au câș
tigat cu ea deplina însănătoșare. Desco
peritorul ei e d-i Albert Miiller în Buda
pesta V. Vadâsz utcza 42/A.E. și dilnic 
primesce scrisori de recunoscință și mul- 
țămită, dintre cari dăm loc aici uneia din 
cuvent în cuvânt:

Stimate d-le Miiller!
Nu în zadar am cetit prin foi scri

sori de recunoscință despre crucea d-tale 
electromagnetică R. B. nr. 86967, căci e 
curat adevăr. Crucea îți ajută mult. Eu o 
port abia de vre-o 8 săptămâni și mă simt 
deplin sănătos. Am suferit de sgârciuri de 
stomac, de inimă, lipsă de poftă de mân
care, der cu deosebire de reumatism, nu 
puteam lucra cu o mână de fel, aveam jun
ghiuri într’un picior: acum însă mulțămesc 
lui Dumnedeu și d-tale, că prin crucea 
aflată de d-ta m’am însănetoșat cu totul. 
Recomand aparatul acesta tuturora. Dum
nedeu să-ți ajute. Cu stimă: Muranyi Emil 
Kroinpach.

Calendarul septemânei.
MARTIE. (1903) are 31 dile. GERMENAR.

Pilele Călenâ. Iul v. Căi end. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

9 f S. 40 M. d. S.
10 S. m. Condrat.
11 0. p. Sofroniu.
12 U. p. Teofan Ev.
13 C. păr. Nioefor
14 Benedic și Alex.
15 Sf. mrt. Agapiu

22 Later. Octav.
23 Victorin
24 Arch. Gavril
25 tBnnavestire
26 Einanuil
27 Hubert
28 Malchus

Bursa de mărfuri din Budapesta.
diD 27 Martie 1903

Cuali-
S 6 m i n t e tatea Prețul per

per 
Hect. 100 chilograuae

dela până, ia
Grâu Băuăț,enesc . . . 80 7.95 8 10
Grâu dela Tisa .... 80 7.80 7.95
Grâu de Pesta 80 7.85 8.—
Grâu de Alb^ regală . . 80 ,— e_
Grâu de Bâ.cska .... 80 — ,_
Grâu unguresc de nord . 80 .— , -
Grâu românesc .... 80 — •—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori none per 

H'oot. IOC chilogrtme

• dela piuă U
gScara . . • 0--72 6.80 6.90
O-iz • . • nutreț,. . HO--62 6.70 6.75
Orz . • de rachiu 62- 64 1 5.90 6.10
Orz . . •
Ovfe . . 
Cucuruz .

de bere . 64- 6b 5.70 5 80

bănăt^n . 75 .__ ,—
Cucuruz . . alt soiu . 7 I —.— —._
Cucuruz .
Hirișcă

n n
5.75 6.—

Producte div. Soiul O u râul
dela până

Săm. de trifohl Luțernă ungur. £ 46.— 54.—
„ transilvană a —.— —.—

» „ bănățenă a —
„ roșiă In r 6.— 62.—

Ulei de rapiță rafinat, duplu 0 — —
Ulei de in . . ■rl —.— _ ■
Unsâre de porc deia Pesta 0 80.— 80 50

B B dela țeră . • . 4 — —
Slănină . . . sventată . 5 67.— 61 50
Prune .... diu Bosnia 0 o

13 25 13.75
14.- 14.50

Lictar .... Slavon și Serbia d 16.— 16 50
din Serbia în s. ti 12.75 12.25

Nuci . . . ■ slavon nou 8
P. 12 50 12.75

Gogoși. . . • serbesc —
B din Ungaria —.—

Miere . ... ungu reset. p —.— —
serbescl . ti ,__ _ ,_

C6ră .... brut Pi —._ —,_
Spirt Drojdiufa da g.

Cursul la bursa din Visna,
Din 20 Martie n. 1903

Renta ung. de aur 4%................... 121 35
Renta de corone ung. 4% . . . 99 55
Impr. căii. fer. ung. în aur S’/j0/,, • 93.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4u/0 99.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3’/2°/o . . • 94 —
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii......................20).—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 159.—
Renta de hârtie austr..........................100.65
Renta de argint ausțr. ...................... 1CO.65
Renta de aur austr............................121 40
Rente austr. 4% de corone . . 101.20
LosurI din 1860.....................................<54.15
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 75150 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 689 —
NapoleondorI.......................................19.10
Mărci imperiale germane . . . 117.05
London vista.............................. 239.9)
Paris vista...........................................95.40
Note italiene..................................... 95.40

Târgul de râaătorl din Stembruch.
Starea rî mă tori lor a fost la 17 

Martie n. de 26,563 capete, la 18 Martie 
au lutrat 1592 capete și au eșit 452 capete, 
rămânend la 19 Martie n. un număr de 
27,703 capete.

Se notăză marfa imgurescă: veche 
grea dela 128 —130 fii. tînărăgrea dela 
137 —138 fii., de mijloc dela 136 — 137 fii.

Sei’besfiă: grea 134—136 fii., de mijloo 
132- 134 fii., ușoră 130—132 fii. kilo
gramul

Cursul leșurilor private
din 16 Martie 1903.

cump. nde

Basilica.................................... 19 25 20 25
Credir........................................... 432.— 436 —
Clary 40 li. m........................... 174 — 177 -
Navig. pe Dunăre....................
Insbruck .......................... 84.— 88
Krakau ............................... 75.50 77 50
Laibach.................................... 73 — 75 50
Buda......................................... ISO.— 185.—
Pa'fiy......................................... 178 — 180.—
Crucea roșie austriacă . . 55 25 56 25

,, n unK..................... 27.9 J 28 90
,, „ ital...................... — __ ,—

Rudolf.................................... 70.- 74.—
Salm......................................... 233 — 238.—
Salzburg..................................... 75.— 79.—
St. Geuois .......................... 280 — 310—
Stanislau .......................... — —
Trientine 41/2',/n 100 m. c. . 437 — 442 50

„ 4% 50..................... 43- 47 —
Waldstein............................... 68.— 73-

„ de 10 fraud . . . 32.— 3 50
Banca h. ung. «0/„ ....

••
—.— —.—

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

Nr. 2542—1903.

privitore ia înaintarea anunțărilor din partea 
personelor, care-s obligați a plăti taxa 

pentru eliberarea de la miliție.

Anunțările au se se facă la sub
semnatul oficiu de dare pănă la 
sfârșitul lui Martie 1903 de cătră 
toți acei indiviȚl, cari,

1) pentru tot-dăuna s’au aflat 
de neapțl pentru serviciul militar și 
ca atari s’au șters din lista de sorți;

2) cari cu ocasiunea ultimei asen 
tari s’au aflat de neapțl pentru ser
viciul militar;

3) cari, înainte de trecerea tim
pului lor de serviciu militar s’au di- 
mis din causa vre-unei atari vătă
mări corporale, care pe respectivul 
nu-1 face neapt de lucru și a cărui 
vătămare corporală n’a obvenit în 
urma îndeplinirei serviciului seu la 
miliție;

4) cari, în sensul art. de lege 
XL ex 1868, ca susținător de fami
lie au fost eliberați de la serviciul de 
arme și după art de lege întrat în 
vieță VI ex 1889 din orl-ce motiv 
au fost eliberați de la serviciul de 
arrne;

5) toți cei îndatorați la serviciul 
de arme, cari înainte de espirarea 
timpului legal au emigrat diu mo- 
narchia Austro-Ungară.

Toți aceștia sunt obligați a 
anunța la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc, pe colele de anunțare 
designate spre aceBt scop,

tz) starea și- caracterul,
b) locuința,
c) cercul de asentare, respective 

comuna în carea s’au dispensat de 
obligămentul serviciului militar,

d) anul, de la carele va avă a-se 
socoti eliberarea de la obligămentul 
serviciului militar și

e) se arete darea directă, per- 
ceptată in anul trecut după obliga 
tul la taxă militară respective după 
capul de familie al acestuia, în co
muna căreia aparține său în vre o 
altă comună.

In fine acei obligați la taxă de 
miliție, pentru cari taxa de miliție 
sunt datori a-o plăti în sensul §-lui 
11 al art. de lege XXVII ex 1880 
aceia, cari le dau muncă, au a a- 
nunța numele și locuința oferenților 
lor de mnncă.

Cei-ce negligăză așternerea a- 
nunțării descrise mai sus, se vor pe
depsi îu sensul §-lui 20 al art. de 
lege XXVII 1880 cu o amendă de 
trei seu șăse ori mai mare, de cât 
taxa militară prescrisă pentru ei.

Dâeă de la terminul anunțării 
pănă la espirarea liberării de taxa 
militară, adecă pănă la 1 Octomvrie 
a. c. se face vre o schimbare în re
lațiile față de acela care dă muncă 
celui obligat de a plăti taxă mili
tară, în atare cas acest din urmă 
— în sens, art de lege IX ex 1883 
§. 4 p. 3 e dator a face cunoscută 
acesta schimbare, la aceeași autori
tate la carea s’a făcut prima anun
țare

Acei deobligați la taxă militară, 
cari afară de locul cărui aparțin în- 
tr’alt loc nu mai sunt obligați la 
dare, îșl pot face anunțările la sub
semnatul oficiu de dare și verbal, 
cine înse negligâză și acâstă dispo- 
sițiune a legii amintite, se va pe
depsi aspru.

Brass 6, 15 Martie 1903.
887,2—2. Oficiul de dare orășenesc.

Nr. 2671—1903.

Publicațiime 
referitor© la conscripțiunea câni
lor supuși la dare pe anul 1903.

Se aduce la cunoscință publică, 
că s’a pregătit conse^narea-conscrip- 
ționaîă despre cânii Insinuați pe anul 
1903, că s’a stabilit darea pentru 
aceia și că consemnarea se pote lua 
în vedere de orl-cine la acest ofi
ciu de dare dela 24—26 Martie 1903

Eventualele escepțiuni contra 
datelor din consemnarea amintită, 
sunt a se face în scris — netim
brate — în decursul celor 3 flile 
mai sus mențiouate.

Brass 6, 20 Martie 1903.
Oficiul de dare orășenesc.

D-nii acționari ai „Cassei de îm
prumut și păstrare, societate pa ac 
țium „EC0^0M!A“ în Cohalm, sunt pen
tru a doua-oră rugați, ca până la 
$ Aprilie st. n. a c. să-și plătescă a 
II, III și IV-a rată restantă pentru 
acțiunile subscrise.
i-i.(889). Direcțiunea.

U Prețuri de tot ieftine!

Salonul de resturi
Strada »a©gră, nr, S& 

au sosit un transport de mărfuri
notaii și anume:

Stofe de lână pentru Dame, 
Flanele,

Luster, 
Batist,

Z e p h i r e, 
C r e t o n e,

Mătăsării negre pentru rochi, 
Bluse de mătase, în colori 

pentru bluse ;
Confoctiune de rochii,

= rochii de doliu ----
și tot ce trebue la confecționarea do roclii. 

Mai recomandăm un asortiment 
bogat de stofe de Sânâ carată, 
pentru bărbați, 

cm pcețaici forte ieftine.
De o visitare numSrdsă ru- 

gendune, suntem Cu totă. stima

RESCHNER 8b SCHWAB Z.
IPrcțari de tot Jeftâsse.
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Nr. 4113-19(3.
PUBLICAȚIUNE 

referitore la inesurarea și statorirea 
taxelor de apă și a minimului taxe

lor de apă’ pe anul 1903.
Se aduce la cunoscința publică, 

că e’a pregătit, consemnarea despre 
măsurarea taxelor de apă pentru 
anul 1903 și se pote lua în vedere 
la oficiul de dare orășenesc pe tim
pul de la 20 Martie pănă inclusive 
la 8 Aprilie 1903, de la 8 —12 ore 
înainte de amefiî.

Reclamațiunile contra măsurării 
taxelor de apă său a minimului ta
xelor de apă, au a se așterne ver
bal său în scris la magistratul oră
șenesc în cele 8 c|ile următore adecă 
pănă la 16 Aprilie 1903. căci recla- 
matiuni făcute mai târcjiu nu se vor 
lua în considerare.

Brasso, în 14 Martie, 1903.
2—2 885) Magistratul orășenesc.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Casă de vendare.
In comuna Vad (comitatul Fă

găraș) este de vencjare

o casă în ulița mare în colț 
la p o si fie bună, constătătăre din 
5 odăi, 2 bucătării, pivniță boltită, 
cuptor de pane, 2 grădini și alte în
căperi necesare la economie, fântână 
în curte închisă cu zid. Asemenea 
2 părți de moră, o grădină de le 
gume vis-â-vis de casa nr. 47 și o 
altă grăd nă la capul satului spre 
Șercaia, la drepta

Amatorii a se adresa la d-nul 
proprietar Joan Â Cosgărîa în Cra
iova, Strada Bucovețului Nr. 3 (Ro
mânia.) (873,3-5.)

XXXXXXXXXXXXXXXX

~ r
Ita deposit d@ Pânzărie a hi Benedict Schroll. 

Se viable eia bucata, cu pirețuB de fabrică, 
per cassa se dă sconto de 80|l0.
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FRAȚII ȘIMAY 

Brașov, Târgul grâului nr. 3.
Truso uri complete pentru mirese; 

deposit de MBHWl p de masă;
asortiment bogat de Confecțiunî pentru 
dame, articole de modă, indigene și str&ne.

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
~ calitatea cea sama Simtă. ~~ -

Croitorie bărbătesc» modernă.
Am ondrea a aduce la cunoscința On. public, că 

atelierul meu de croitorie bărbătescă esecuta 

tot-felul de haine bărbătesc!
după cerințele On. public și după ultimei © mode.

Tot-odată aduc la cunoscința, că mi-a sosit on 
transport mare de stofe englezesc! moderne, 
așa că se pote esecuta ori și ce fel de costume fine, pe lângă 
prețurile cete mai convenabile

Rog pe On. public a mă onora și în viitor cu comandele 
asigurându-1 de esecutare solidă și serviciu prompt.

Cu tbtă stima

George Bucă 
croitor,

(8C9,g-6) Strada Orfanilor nr_ r7_

I

a

Săpun SCHICHT

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

45 -00.(725),

ZvA ZS O :
seu

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel mai ieftin.
Nu conține ingrediențe străine vătămătăre.

XtSr3 Se ©speță pg’etatmdesia

Avem ondrea a recomanda pentru sesonul de primăvară 

DEPOSITUL NOSTRU 
bogat asortat cu postavuri și haine gata, 

ca fabricate din țeră și streinătate: 
moderne ștofe
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de costumun dela fl 
„ pardisiuri „ „
„ Doublstofe „ „
„ Strichgarne negre „
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3 —
3 50

metru
55
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sus.
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55

semnăm

Un costum bărbătesc lucrat după măsură dela . . 15 fl în sus.
„ pa disiu „ „ 55 55 55 16 „ ♦5 55

Costume gata bărbătesc! 55 D 55 ÎO „ *5 5?

Pardisiurî . . „ . . H „ 55 55

Doublulster.......................... 12 „ 55 55

9*.  Haine grata pentru băeți și eopii forte ieftine. *V»
Comande din provincie se efectueză grabnic și i e f ti n.

Invitând On public a ne viâita în numer cât mai m are
Cu totă stima:

Depner, Koth &. Westemean, 

Strada Wămââ Mr. 3. (Edificiul ,,Spa<kassau).1-6,(887).
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A^^ogaiiEidu-se

Sesonul de primăvară 
recomandăm On. p. t. public fabricates© nâstre re
cunoscute ca forte basne și renumite în

Stofe moderne pentru bărbați, 
asortiment mare și desenările osie mai moderne, 
î Li Ti Ț1 Nf transslvănean în diferite culori pentru

U eJ 1L1bărbați și dane, îmbrăcăminte forte durâbiiă. 
dfl nnifnpmo Pentru ofiter' 9’ amploiațl după regu- 

Mlvw U.U UilllUllllu lament. ©ov6re? Caawertwra 
de pat, cai etc.

Fabricatele nojtre se bucură nu numai în patrie, ci 
și în streinătate de ceî mai mare renume.

Invitând On. public a ne visita în numer cât mai 
mare, semnăm

Cu totă stima

Wilhelm Scherg & 
(6—6.) falsa-2ca de postavwB-i.
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- Medalia d’aiar Faris ~ XX
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1

In atențiunea Onor. Dame!!! (|ț

ZDuipă. ce mi-am. issutat Magazinul incit de 
OoxLfeoțiVLZxi de ZDsixzxe • - 

pț} din StB’aîfia. Wămii
în Magazinul meu de haine pentru bărbați (j 

dâs» gfîsaiă Șii’ul inului SS, 
tot acolo am aranjat un S-A.LOKT separat pentru 

CONFECȚIUNÎ de dame, g 
Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 

în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențidse n 
acesta branșă.

Ng De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese9
(J) nimeni nu pdte concura cu mine, ce privește ietti- 

nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con- 
vinge de cele mai de sus.

Tot-deiuana asortinaent mare și cei siaai nou I 
Tot.-odată iml ieau voie a recomanda și bogatul meu 

DEPOSIT DE HAINE, 
bărbați? hăețî și ©opsa. 

după cea mai noă modă, cai prețuri forte Ieftine.
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt 

>> 5—50.(877). cu totă stima
Rog a fi cu atente la firma!! HEINKIiCH SC HUI.

G.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


