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„Voința țerii“.
„...Etă că în țeră fierbe. Aici în 

capitala ei se ved c|i de di minuna
tele manifestări ale voinței națio
nale, cum nu s’a mai vecjut pănă 
acuma. Nu majoritatea dietei repre- 
sentă acum voința, disposițiunea, 
pornirea și patima țării, ci mulțimea 
poporului, care, cu credință tare pe- 
regrineză înaintea dietei, unde cere, 
unde pretinde validitarea drepturilor 
națiunei și apărarea intereselor ei...14

Așa scrie foia de frunte a par
tidei kosuthiste, „Esyet&rtes", vor
bind despre starea de fată a lucru
rilor.

Ne sunt cunoscute manifestările 
„voinței terii11, despre care vor- 
besce toia maghiară koșuthistă.

Seim, că fiilnic sosesc în Bu
dapesta deputațiuni din orașele și 
ținuturile maghiare, că aceste se duc 
înaintea clădirei dietei și cer se li-se 
dea intrare, ca se-și arate nemulțu
mirile lor și se-și aștârnă cererile și 
pretensiunile. Și președintele came
rei ungare, contele Apponyi, le dă 
intrare, le primesce și le tine câte 
o vorbire spre a le liniști și a le da 
speranță, că cei aleși ca „represen- 
tanti a.i poporului14, — cari după 
disa lui „Egyetbrtds44 adi nu mai 
represents, voința țării (der când au 
representat’o ?) — veghieză asupra 
drepturilor și intereselor „națiunei11 
și nu vor lăsa se sufere scădere.

Cunoscem și drepturile pe cari 
vor se le validiteze cei ce bat cu 
jalbele în proțap drumurile la Pesta 
și cer intrare și ascultare în dieta 
terii. Alaltă-erl a sosit acolo o de
putăție monstră dela Toth și atâta 
au vociferat înaintea dietei, pănă ce 
au fost lăsafi se între în clădire peste 
cinci sute de purtători ai „voinței 
țerei11, cărora Apponyi li-a vor
bit despre dreptul de petițiune la 
corbnă și la parlament, și le-a spus, 
că poporul face bine decă se folo- 
sesce de acest drept. Ore tot de pă

rerea acesta a fost Apponyi și când 
nu s’a tratat de conaționali ai săi?

Destul că ne este cunoscută 
„voința națiunei-', căreia iau dat es- 
presiune și demonstranții de stradă 
din Budapesta, atunci, când s’au 
încăierat cu politia d-lui Szell, vrend 
s’arate că acum și „patimele44 na- 
tiunei nu le mai representă partidul 
guvernului,; care face majoritatea în 
cameră, cu șeful seu Szell, ci colec
tivitatea națională koșuthistă, ce se 
adună, pe stradele capitalei și înain
tea parlamentului.

„Voința, disposiția, pornirea și 
patima, terii“ ce se manifestă din 
partea „mnlțimei poporului41, are, 
precum ne este cunoscut, tinta de 
a alunga limba germană din acea 
parte a armatei comune, ce se re- 
cruteză din Ungaria., și a crea astfel 
din ea o armată națională maghiară.

Cum se se potă împlini acăsta 
dorință a poporului suveran koșu- 
țhist, nu o pote spune nimeni și 
opositiunea, care a pus la cale tote 
protestele și demonstrațiunile, nu 
scie ea însăși ce se mai începă. căci 
se ’nglbdă tot mai mult î’ntr’o încă- 
pătinare, din care nu pbte eși tea- 
fără nici ea, nici țera, flind-că ceea-ce 
pretinde „voința națiunei11 purtată de 
massele de popor ce peregrinăză la 
Pesta, este simplamente, pentru acum 
și încă pentru multă vreme, nerealisa- 
bil. A se desbina în doue armata 
comună, este în împrejurările grele 
internaționale de acțl cu neputință. 
Acesta s’ar pute întâmpla, numai în
cetând ' monarchia nostră de a figura 
ca mare putere între celelalte.

Ce vor der Koșuthiștii și aliații [ 
lor? Se li-se facă concesiuni? Ceea-I 
ce le-au pus în vedere ministru- 
președinte și ministrul de honvedi, 
că adecă se vor face ore-carl modi
ficări în emblemele de pe stegurile I 
armatei, nu se va întâmpla așa de 
curând, și nu e nici sigur decă se i 
va întâmpla. Concesiunea ca se fie stră- ■ 
mutați oficerii din teră la regimen-1 

tele din Ungaria s’a împlinit întru 
cât va și așa se va face și în viitor.

Ce vreu der cei din estrema 
stângă cu obstructiunea și cu demon- 
strafiunile lor?

Szell le-a spus’o verde, că cu 
tote strigătele lor nu-1 vor mișca din 
loc, că el va aștepta liniștit și cu 
sânge rece pănă ce le va trece fu 
ria. Și decă vor merge prea departe 
și vor sili guvernul a lua mesorl în 
afară de lege, antiparlamentare, și 
acesta o va face.

In cestiunea apărării unității ar
matei, Szell și guvernul seu pote fi 
sigur de sprijinul și încrederea Ma- 
jestății Sale. încă odată dâr ce vor 
koșuthiștii ?

Ei se plâng de slăbiciunea gu
vernului. Inse adevărul este, că cele 
ce se petrec afli în Budapesta do
vedesc tot-odată și slăbiciunea ocâr- 
muirei și aceea a „țărei14 demon
strante.

Revista politică.
Săptămâna acesta a fost forte 

agitată în Budapesta. Demonstrațiu- 
nile sângerose despre cari am spus 
la revista numărului trecut de Du
minecă că s’au petrecut pe stra
dele „capitalei și residentei14 ungu
resc!. au dat kossuthiștilor material 
bogat pentru a face gălăgie nespus do 
mare în dietă și în gazetele lor. De 
Sâmbătă începând în trei patru șe
dințe ale dietei nu s’a vorbit decât 
despre „actele barbare41 săvîrșite de 
polițiști contra „generbsei11 tineriml 
universitare maghiare și contra ce
tățenilor înflăcărați pentru idealul 
Maghiarilor. Și fiind-că tărăboiul de 
Vinerea trecută se făcuse tocmai din 
incidentul aniversării morții lui Kos
suth, adoratorii acestuia au pus ces
tiunea pe tărâmul, că guvernul și 
organele polițienesc! au voit să su
grume în tinerime și în cetățeni cul
tul față de acest „idol al nafiunei14. 
Atacuri violente și necrutătore au 
fost îndreptate — cu gura — con

tra politiei, pe care iroii din stânga 
și stânga estremă au numit’o „bar
bară", „vandală41, „ucigașă44 și tot 
ce pote fi mai rău. Ministrului-pre- 
sident Szell i-s’a cerut, să alunge 
din post pe șeful poliției, la ordi
nele căruia polițiștii au dat năvală 
asupra voinicoșilor demonstranți, a 
făcut us de sabie, și a îmblătit în 
drepta și în stânga pe orî-cine i-a stat 
în cale. Ministru] a răspuns, că n’are 
se ia nici o măsură pănă când cerce
tarea ce s’a deschis nu va fi în
cheiată și că nu va suferi ca dieta 
se devină un convent în care mino
ritatea. se teroriseze după plac ma
joritatea. Răspunsul acesta i-a în- 
dărgit și mai mult pe kossuthiști.

*
Sgomoțul ce-1 fac în dietă kos- 

suthiștii, este sprijinit prin gălăgia 
ce-o fac pe strade universitarii un
guri. Aprope de o săptămână „capi
tala și residența14 este teatru de 
demonstrațiunî neîntrerupte. Ocasium 
li-se ofer destule și le caută înadins. 
Tinerii nu mai frequenteză cursurile 
la universitate, 6r senatul universi
tar, ca se se evite scandalurile în 
chiar edificiul universității, a suspen
dat cursurile. Tinerii, în urma acesta, 
s’au mai potolit și au decis se nu 
turbure mersul prelegerilor, însă în 
fîe-care seră să se adune și se con
tinue mișcarea.

*
Intr’aceea lupta contra proiectelor 

militare se urmâză c’un zel vrednic 
de-o causă mai bună. Partidul kos- 
suthist așa se pare că și-a. pus de 
gând să întrebuințeze tote armele 
pentru a răsturna proiectele, respec
tive a face pe guvern să le retragă. 
Furia cu care atacă aceste proiecte 
semănă a duh de resmiriță. In fața 
acestei mișcări cu anume tendință 
de a stoice de la locurile mai înalte 
concesiuni naționale maghiare în ar
mata comună, guvernul stă; cu jnâ- 
niie legate, nu pote face nimic, nu 
cutâză. a întreprinde nimic pentru a 
sdrobi resistența cerbicosă koșuthistă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

De-ale betrânilor.
Snovă, de : Koevari.

Deci, lui G. Trifu.

Era pe dunga morții bătrânul. Muria 
și nu muria. Nămurile de jur împrejur pe 
lângă el așteptând, nu că dor n’a muri, 
ci că ce le-a lăsa înainte de ce să moră. 
Bătrânul horăia din greu, ca cel în ago
nie. Mai închidea ochii, mai îi deschidea 
mari și holbați, ca cel-ce caută pe cineva. 
De odată dă cu ochii de fiul său și-I făcu 
semn se vie mai aprope. Fane l’a înțeles 
și s’a plecat spre pat, căci bătrânului i-se 
inpaingineau ochii și nu vedea numai cu 
orile. Bătrânul s’a mai opintit odată și 
dise tremurând:J

„Făniuca meu, dragul tatii, mult bine 
ți-am agonisit cu veci pomenita maica ta 
și multă bucurie am avut în tine și ne- 
poțeii miei. Am vădut, că ești un băiat 
prea înțelept și bun și asta a fost bucu
ria nostră. Deră scii, că cărările lumii sunt 
multe, unele drepte, altele strâmbe, omul 

neumblat iute le pierde și se rătăcesce. 
Gândit’am dară, că înainte de ce să-mi 
închid ăști doi ochi pe vecie, să-ți deschid 
ție cartea înțelepciunei și să-ți las pe lângă 
cele trecătore, comoră care nu te înșelă 
în veci și care plătesce pe sute de ori 
averile ce moștenesc!".

Aici bătrânul a resuflat una din tote 
plămânile pe cât îl slujiau; Fane asculta 
cu amândouă urechile, eră bătrânul a 
urmat:

„Las ție comorile neprețuite ale cu- 
mintiei și ale căutării înainte: trei sfaturi 
din bătrâni, și să nu le nesocotesc!.11

Fane asculta cu încordare, eră bătrâ
nul după-ce îl mai răbda tusa, începu:

„Aste-’s sfaturile mele fătul meu: Cu 
domni nici când se nu te împrumuți, — 
ai înțeles! Sfatul teu mueriisenu ți-l dai. 
Serăcoiu la casa ta se nu găzduiesciS

Cu aceste bătrânul închise ochii luând 
calea veciniciei, eră Fane sta sdrobit lângă 
trupul fără suflare, gândind în sine, ce o 
se însemneze acestea.

A trecut. L’au înmormântat pe bă
trânul cu cinstea cuvenită, cu stâlpi, cu 
ducerea în biserică, cu două-spre-dece stări, 

cu comandare mare, și celelalte. Ba i-au 
făcut și comăndarea de a treia di, care a 
ținut pănă bună-altă dimineță.

Der vremea nu ascultă de noi. Trec 
dile, trec săptămâni și luni și Fanii nu 
i-se zărea, ce va să dică vorbele tătâne- 
său. De unde? Treburile îi mergeau strună; 
el sănătos și voinic ; dela o vreme mai că 
își uitase de ele. Las’ că l’o învăța vieța.

In vecini stăpânea un boier. Avut 
ăre-când, er acum scăpătat — moră pără
sită. Când era oțet, nu erau bobe, când 
erau d’ale — nu fiind de celelalte. Și o 
ducea așa „boeresce", că sciți d-vostră : la 
boieri nu se șede a clăti cevași. Și acăsta 
nu ar fi chiar pe atât de rău, der.... pân
tecele?.... bată-1 să-l bată, și apoi mațul?... 
Ci-că de-aste nici boierii nu-s mântuit! și 
boierul nostru de dâra*)  lor ajunse chiar 
în cornul caprii.

Acum fuge la vecinul, la Făniuca și 
cu rugăminte, mai cu minciuni îmi scote 
de la el două sute de băncuțe. Le-a în- 
tdree domnia-sa la târgul broscelor.

Faniuca, — să nu mai ispitesc! un-

Dâră = lipsă., neajuns. 

de-i bate mintea și gândul — îi dădu drag- 
drăguț. dicendu-și în sine: „de nu-mi vin 
banii, ’i intabulez pe curtea boierului, și 
apoi: Ce cinste mă! — Boier și prost la 
un adăpost!14

Târg bun și noroc. Boierul și-a mai 
cârpit sărăcia, Făniuca și-a mai ușurat bu
zunarul. Trebă să fie. Târgul broscelor nu-i 
departe. Adecă.... dici „târgul brdscelor", 
der care? Asta nu o sciu nici eu, nu o 
scia nici Făniuca și tot așa, ba doră chiar 
mai puțin o scia însuși boierul. Căci da, 
socotesc eu; boierul nu ținea la călindarul 
cel cu potcdve — tata tuturor călindare- 
lor, și-apoi nu tot șolomonaru-i solomonar, 
precum că nici pupăza nu-i paserea 
raiului.

Târgul brdștelor a trecut, trecut’a și 
al nucilor, ba s’a dus și a lui Sân-Medru 
și erăși a sosit al broscelor — de două, 
de trei, chiar și de patru ori, numai sutele 
Făniucăi nu mai sosiau, de-ți venea să 
dici: „au luat calea nebunului, să nu se 
mai întorcă14.

Făniuca se puse pe gânduri, și — 
apoi decă Făniuca se puse pe gânduri — 
putea să nu se pună pe gânduri și Fironda, 
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Dinpotrivă, guvernul s’a pus pe punc
tul de vedere al răbdării și aștep
tării. însuși ministru-president Colo- 
man Szell a declarat unui cțiarist, 
care s’a dus la el se-i afle părerea, 
că guvernul va aștepta cu sânge 
rece și liniștit, decă va trebui chiar 
și pănă la 4’ua Sf. Ștefan (20 Au
gust). Din declarația acesta se pare, 
că Szell și cu colegii sei din cabinet, 
neavend încotro, lasă pe kossuthiști 
se și facă mendrele, vrb se-i obosbscă 
cu așteptarea, s§ se înece așa flicend 
în săul lor propriu. Gumcă tactica 
acăsta va ave seu nu vre-un resultat, 
viitorul are s’o dovedescă.

*

Atât în parlamentul din Berlin, 
cât și în cel din Viena, s’au făcut 
interpelațiuni in Gestiunea Evreilor din 
România. Guvernele respective au 
trecut cu tăcerea peste aceste in
terpelații. Au dat înse asigurări re- 
presentantilor României, că nici Ger
mania, nici Austro-Ungaria nu se va 
amesteca în afacerile interne ale sta
tului român. Atitudinea acesta ar 
pute sS servescă de învățătură acelor 
filosemiți neastîmperați, cari îșl ri
dică vocea neîndreptățită în apărarea 
ovreismului, care chiar în România 
nu numai că nu e prigonit, ci îi 
merge mult mai bine, decât naționa
lităților asuprite din alte state.

*

In „Reichsrath"-ul din Viena se 
lucrâză pe capete pentru resolvirea 
cestiunei vamal austio-ungar.
Alaltă-erl s’a ales comisiunea pentru 
pact, care afli își va încheia lucră
rile. Atitudinea Cehilor este de-ocam- 
dată pasivă; ei de altfel au declarat, 
că nu vor zădărnici prin obstrucțiune 
desbaterea și votarea proiectelor pac
tului.

*

Scirile ce sosesc din Macedonia 
nu sunt de loc liniștitore pentru di
plomații, cari și-au pus în gând să 
împăciuescă spiritele agitate prin 
propaganda revoluționară ce o fac 
Bulgarii macedoneni. Dilnic sosesc 
vești despre ciocniri sângerose între 
bandele bulgare și trupele turcesc!, 
despre omoruri ce se comit de agenții 
plătifl ai comitetului macedonean, 
adl asupra unuia, mâne asupra altuia 
din notabili, cari nu vr°u să dea bani 
și arme pentru causa bulgărescă.

Guvernul turcesc mereu asigură 
puterile, că din parte-i face tot ce-i 
stă în putință pentru a introduce re
formele, însă nu-1 lasă în pace res- 
vrătitorii bulgari de-oparte, er de 
altă parte Albanesii mobamedani, 

cari s’au resculat' formal contra re
formelor, în aplicarea cărora ei văd 
sfîrșitul egemoniei musulmane.

Mișcarea Bulgarilor macedoneni, 
nu încape îndoială, e susținută și 
hrănită din Bulgaria. In rândurile 
armatei bulgare a întrat frigurile miș
cării revoluționare, ăr șefii ei pri
vesc galeș spre Macedonia, unde'gân
desc se realiseze cu foita armelor 
idealul bulgar. Se dice, că însuși prin
cipele Ferdinand se lasă ademenit 
de acest curent. Acesta s’a vădut cu 
ocasia crisei de cabinet bulgar, căci 
a refusat cu încăpătinare să însărci
neze pe ministrul president Daneff, 
omul păcii, cu luarea portofoliului 
resboiului, după demisiunea minis
trului Paprikoff. Ferdinand e pe par
tea partidului militarist, el încă ar 
vre răsboiul, se tine însă reservat, 
căci nu vre să-și pierdă nici simpa
tiile omenilor săi, nici pe acele ale 
Rusiei.

După cea mai nouă scire sosită 
din Sofia, întreg guvernul și-a dat 
demisiunea. Acesta crisă este urma
rea firescă a conflictului dintre cele 
două politice: politica cabinetului 
Daneff, salutară Bulgariei, și politica 
svăpăiată și plină de primejdii, a 
partidului răsboiului. Când va tri
umfa partidul din urmă, resboiul nu 
va întârflia.

De aici se esplică și soirea, că 
marile puteri urmăresc cu vie aten
țiune atitudinea principelui Ferdi
nand, pe care-1 fac responsabil de 
mișcarea revoluționarilor bulgari.

SCIRILE DILE1.
z

— 15 Martie ▼.

Ordin secret militar. Un diar so
cialdemocrat din Viena publică un ordin 
secret dat de cătră ministrul de răsboiu 
cătră toți comandanții corpurilor de ar
mată. Ordinul spune, că ministeriului de 
răsboiu i-a venit la cunoscință, că propa
ganda socialistă și radicală-naționalistă 
nisuesce a pătrunde și în armată cu scop 
de-a introduce mișcarea confra armatei 
în rândurile reserviștilor. Tendința acăst.a 
disolvantă, dice ordinul, va începe a lucra 
în scurt timp în mod sistematic. Ordinul 
pretinde de Ia comandanții de corpuri și 
peste tot de la autoritățile militare, se 
urmărescă cu viuă, atențiune lucrul acesta 
să înăsprdscă regulamentele pentru a scuti 
armata de pericolul acesta și a raporta 
ministeriului despre orl-ce esperiență în 
direcția acesta.

Noua convenție poștală austro-ro- 
mână. România și Austro-Ungaria au sem
nat în cfiua de 15 Februarie trecut, o nouă 

conveuție poștală. Istă, în părțile lui inte
resante, noul angajament: 1) De la l Apri
lie — data întrărei în vigdre a nouei con- 
vențiunl — taxa redusă de 15 bani pentru 
scrisorile de 15 grame nu mai e menținută 
decât pentru Bucovina. Pentru tdtă Ungaria 
taxa va fi 25 bani pentru o scrisore de 15 
grame; 50 bani pentru scrisorile nefrancate.
2) Taxa cărței poștale e de 10 bani pen
tru Austria (inclusiv Bucovina) și Ungaria.
3) Obiectele recomandate pot fi grevate de 
rambursuri păna la 1000 lei numai pentru 
Austria; pentru Ungaria se menține maxi
mul de 500 lei, astădlîn vigore. 4) Manda
tele poștale și telegrafice, pentru Austria 
și Ungaria sunt admise pănă la suma de 
1000 lei. Der, mandatele poștale provenind 
din Austria și Ungaria nu vor pute fi achi
tate în România de cât în 16 localități și nu 
mai pentru sume cari n’ar trece de cinci sute 
lei. 5) Pentru coletele poștale presentate în 
România cu destinațiune în Austro-Ungaria, 
expeditorul pote asuma plata taxelor va
male. astfel ca destinatorul să primescă pa
chetul liber de orl-ce sarcini.

Esposiția „societății Agrare11. Co
mitetul „Societății Agrare" din Bucuresci 
s’a întrunit Sâmbătă și a ales diferitele 
comision!, în vederea esposiției, ce acdstă 
societate va aranja-o la tomnă. Comisari 
speciali au fost aleși pentru; agricultură 
V. C. Munteanu, viticultură D. C. Roman 
silvicultură D. I. Zâne, zootechnică A. 
Lăcusteanu, piscicultură Gr. Antipa, mine 
și cariere C. Alimănișteanu, mașine agri
cole I. C. Petrescu, industrii agricole B. 
G. Assan, țesături și vestminte d-na Ma
ria Fălcoianu, horticultura Hasagianu, hi- 
gienă Dr. V. Babeș, mișcarea sciențifică 
Dr. C. Istrati. Exposiția acesta va dura 2 
luni, de la 1 Septemvrie pănă la 1 Noem- 
vrie și va fi aranjată pe locul viran de 
lângă imprimeria statului și Cismegiu, în 
Bucuresci. Președintele societății agrare 
d-1 St. Greceanu a fost primit Sâmbătă în 
audiență de M. S. Regele, căruia i-a pre- 
sentat regulamentul exposiției agricole. 
M. Sa a promis tot concursul pentru reu
șita deplină a esposițiunii. Administrațiu- 
nea domeniilor coronei va cheltui 25.000 
lei pentru secțiunile sale. Instalarea espo
siției, după cum se vorbesce, va fi ceva 
magnific și național în același timp. Pavi- 
lionele vor fi construite in stilul locuin
țelor țăranilor români de pretutindeni, 
adecă din Macedonia, Basarabia, Bucovina, 
Transilvania etc. Primăria orașului va servi 
lumina electrică la tdte instalațiunile es
posiției.

Maghiarisare prin școlă. Din Baci- 
fain i-se scrie ,T. R.“ : „Ministrul de culte 
și instrucțiune publică a dispus prin o or- 
dinațiune din anul trecut, ca copiii și fetele 
de la școla de repetițiune (de la 12 — 15 
ani) se frequenteze școla de economie a sta
tului, acolo, unde comunele său confesiu

nile n’au școla lor proprie de economie. 
Așa s’a dispus și cu privire la comuna 
ndstră, în ce privesce fetițele, cari se află 
acasă, pe când copii, cum împlinesc anul 
12 de etate și termină cursurileșcolei ele
mentare, se duc toți în România și nu 
pot fi trimiși la șcdla de economie a statutu
lui. Fetițelor, cari frequenteză acestă școlă 
li-se predă cetirea, limba maghiară, corn- 
putui, istoria și geografia, însă tdte în 
limba maghiară, așa că ele nu pricep din 
aceea ce li-se propune de cât numai ce 
le esplică o fetiță, elevă și ea a șcdlei 
numite, care cunosce atât limba maghiară, 
cât și cea română. In modul acesta ore 
ce spor pdte se dea șcdla? Mai e de no
tat, că fetițele române de la șcdla acesta 
sunt în conținu împroșcate din partea ele
vilor maghiari, o împrejurare asupra că
reia am cere să fie mai bine îndreptată 
atențiunea învățătorilor". — ]£tă o nouă 
modalitate de maghiarisare!

Academia Română a ținut erl, Vineri, 
la ora 1 p. m. ședință publică în localul 
său. S’au făcut următorele comunicări: D-1 
At. Marienescu ■. despre Articol și declina- 
țiune. D-1 Dr. I. Felix'. Igiena școlară, is
toria ei, starea ei actuală. Partea II (Edu
cația fețelor, esercițiul corporal, bolele 
școlare.)

Bancă rosuânăscă în Petroșenî. 
Aflăm cu plăcere, că inteligența română 
din Petroșenî și împrejurime în 12 Martie 
întrunindu-se la o consfătuire sub presi- 
diul protopopului gr. cat. Stefan Radio, a 
luat hotărîre de a înființa un istitut de 
credit și economii în Petroșenî și pentru 
facerea preparativelor necasare a ales o 
comisiune de 3 membri.

D-l Titu Maiorescu, șl-a dat demisiu
nea din senatul Universitar. Ministeriul a 
intervenit la Universitate pentru a se con
voca Senatul și a se proceda la o nouă 
alegere.

Pentrn biblioteca fraților emig
rați în America au mai dăruit d-nul Ni- 
colae Oancea juni învățător în Brașov: 
1) Acaftisul Maicei Domnului. 2) Cuvinte 
folositore. 3) Carte de cetire de Z. Boiu.
4) Călătoria lui Stanley. 5) Caragiale : 
teatru vol. II. 6) Pomăritul de D. Comșa.
7) , Istoria bisericei sf. Nicolae din Brașov.
8) Șese anuare ale gimnasiului și școlei 
comerc. super, din Brașov. 9) Germania, 
de G. I. Muntean.

Dela părintele Moise Brumboiu preot 
gr. cat. în Tohanul vechili: 1) A. D. Xe- 
nopol, Istoria Românilor (2 voi.) și 2) 
Ioan V. Rusu, Istoria Transilvaniei, cu ins
cripția: „Prin istorie la iubirea de nem*.

Mulțămită publică. — Subscrisa di
recțiune școlară își exprimă și pe calea 
acesta cele mai căldurose mulțămite in
stitutului de credit și economii „Albina*

Fironda cea voinică, draga lui de muiere?! 
Acuma vedeau ei, ba vedeau prea bine, 
că cu „nu-i" și „n'am*,  nu o scoți de
parte. Der las’, că or’ scdte fiscaroșii, că 
dor’ a lor pită e să încâlcescă și să des- 
câlcescă.

Și se duse Faniuca la fiscaroș și a 
pus el să-i scdtă pîra, pe cel mai vestit 
fiscaroș între toți fiscaroșii acelui oraș, și 

,’i spuse cu grain apăsat, că „nu-1 dore, 
de nu-i întrece nici un bănuț deochiat din 
banii împrumutați, numai să-i dovedescă 
pe boierul, că nu-i cu cale să năpustescă:
— ia-te du-te — agonisela lui."

Se aprinse și se înfierbântase Fă- 
niuca. Der fiscaroșul — (O! Ddmne! că 
toți-s buni!) a fost om cu mult mai creș
tin — și mai nu sciu cum la nojițele ini- 
mei, decât se lăcomescă la atâta ban, ci 
s’a mulțumit numai cu una sută, der aceea 
Făniuca să i-o pună numai decât pe masă
— bine sventată, bine numărată. Și Fă
niuca i-o puse, cum i-s’a cerut: bine 
sventată, bine numărată.

Și a început pîra, pîră mare, care 
să-l dovedescă pe boierul, și Făniuca îșî 

freca îndestulit mânile, că chiar el a pus 
la cale o trebă ca asta.

Nu era săptămână, să nu fi mers la 
oraș, să se mai adeverescă de la fiscaro
șul de cum și încât ’i stă causa, și că nu 
cumva e împedecată unde-va.

Firesce, că mergând la oraș, nu pu
tea merge ec’ așa cu capul de-a mână, ci 
mergea cum se merge, mergea de-acasă, 
că doră așa se merge pe la domni și mai 
ales pe la un fiscaroș ca al lui. Eră fișca- 
roșul scia să-i spună, pe de atâtea-ori, 
multe lucruri prea frumdse și de el necu
noscute: de cât și cum e lucru greu a te 
pune cu pîra împotriva unui boier, câțî 
bani arunci în vent cu mituirea diregăto- 
rilor, cari toți sunt saci sparțî și flămând!, 
câți merg pe timbre, pe scriitori și altele, 
și că decă n’ar căuta ce caută — adecă 
la el și omenia lui, pe care vrea s’o arete 
înaintea lumei mai lămurită decât aurul 
lămurit — dău încă în minuta aceea și-ar 
lua mâna de pe densul și i-ar înapoia pîra, 
din care nici așa nu are nici un folos — 
ba da, cheltueli și ostenelă și umbletele 
cele multe, că vedi, la o pâră ca asta se 
cere bani, bani mulți, bani nenumărați.

Și Făniuca mai și număra, mai și ba, 
der de purtat purta cu bună sîrguință banii 
la fiscaroș, că vedi la pîră trebue bani — 
bani mulți.

Boierul se uita liniștit, cum Făniuca 
bate câmpii și cum se istovesce să scdtă 
suflet de la cel îngropat cu anii. Răspun
sul boierului tot-deuna și în tot locul era 
unul și același: „nu pot, n’am", „n’am, nu 
pot“. „Decă mai nărăvesci puțin, mai poți 
se tragi nițică nădejde, der și atuncia nu 
mai „pote", că doră o să-ți primesc! ba
rem o părticică din bani, decă însă te pri
pesc!, nu eși la nimica. Tdte svârcolirile 
îți sunt zadarnice, căci scii prea bine, că 
n’am nimica — nimica pe sub sdre, eră 
din fântâna, căreia i-a secat isvorul, înza- 
dar trudesc! să scoți apă. Necum apă 
prdspătă și de puteri învietdre, der nici 
noroiîi."

Făniuca își dicea, că boierul își face 
rîs de el, când vorbesce astfel, și nu era 
leneos a da nou îndemn și bani fiscaroșu- 
lui, că acum chiar în ciuda boierului să 
scdtă cum pdte mai iute pîra la capăt. Și 
fiscaroșul a scos’o, der diua aceea pentru 

Făniuca, mai amară a fost doră, decât 
aceea în care îngropase pe iubiții săi.

Banii lui cei împrumutați, nefiind de 
unde a-i scote, rămase periți pururea, ără 
pîra pe lângă aceștia a mâncat alte sute, 
sute multe, că vedi, la pîră trebue bani, 
bani mulți.

Și acuma Făniuca din nou se puse 
pe gânduri și decă Făniuca se puse pe 
gânduri, putea dre să nu se pună pe gân
duri și Fironda, Firdnda cea voinică, draga 
lui de muiere?!

Erau deră puși pe gânduri amândoi 
și gândurile lor umblau pe unde ei le pur
tau, der Făniuca gândia și dicea în sine 
arnărît și dăbălat: „Etă! am prins un cu
vânt al tatii: cu domnii nici când sS nu 
te împrumuți". Der ce vor să dică cele- 

I lalte? de-mi ies la capăt și ele așa, atunci 
e bine destul de sărăcuțul de mine 1“

II.

Decă s’ar încumeta cutarele, să atingă 
măcar cu un cuvânt legănat frumseța ori 
căsnicia Firondei a Făniucăi, ori să dee 
în vileag măcar o vorbă deochiată, că-i asta, 
că-i ceea, o die pe barba lui Habacuc, că 
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din Sibiiu, pentru ajutorul de 200 corone 
votat de adunarea generală pentru fondul 
școlarilor noștri bolnavi și pentru ajutorul 
de 400 cor. oferit de onorata direcțiune 
a „Albinei*  din suma de disposiție pentru 
scopuri de binefacere. Brașov, în 15/28 
Martie 1903. — Direcțiunea scotelor medii 
gr. or. române din Brașov.

Foniete în Bihor. Din Oradea-mare 
se raportfiză diarelor, că în ținuturile Be
lului (Beel) satele române sunt în mare 
miserie. Omenii și-au gătat bucatele încă 
în 6rnă, ne mai având acum nici barem 
făină de mămăligă, fir pentru nutrirea vi
telor și-au descoperit grajdurile și casele 
Acum li-s’au gătat și paiele luate de pe 
coperișurl, er vitele pier de f<5me. Copiii 
umblă goi golași și partea cea mai mare 
a locuitorilor e în pericol de a muri de 
fdme. Causa principală a miseriei e, că 
de mai multi ani deja fabrica de sticlării 
și-a sistat lucrările și astfel locuitorii din 
jur au pierdut puțintelul câștig ce-1 aveu 
de la fabrică, cum și faptul că pășunatele 
de pe dominiile episcopatului din Oradea 
mare fiind plantate cu pădure, drnenii nu 
au unde scote vitele la pășune.

Dărnire. Evlaviosul credincios de aici 
Ioan Rotariu sen. cu soția sa Stana, pă
trunși de pietate și zel creștinesc au dăruit 
pe sema S-tei nostre biserici gr. or. române 
un clopot frumos în preț de 220 corone, 
prin ce de nou au dovedit interesul cel 
viu și iubirea cea curată cătră S-ta nostră 
biserică; drept ce și pe acdstă cale le es- 
primăm mulțămita nostră, rugând pe bu
nul Dumnedeu, ca fapta acfista a lor creș- 
tindscă să le fie spre liniștea și adeverata 
mângâiere sufletescă. — Mehala, 9 (22 > Mar
tie 1903. — In numele comunei bis. gr. or. 
române: loan Plavoșin, paroch, cond. ofic. 
parochial.

Pușcă, nouă. Se telegraffiză din Roma, 
că căpitanul de bersaglierl Cei, a inventat 
o pușcă forte ușoră, care dă 20 de focuri 
pe secundă. In două minute, pușca acesta 
dă focuri echivalente cu focurile a 60 de 
piese de artilerie.

îndreptarea sorții cusătoreselor. 
In Oradea-mare fetele, cari își câștigă 
pânea cu cusutul, ținură mai deu'nădi o 
adunare, în care sfăt.uindu-se despre sfir- 
tea lor, au stabilit câte-va puncte în cari 
cer reducerea orelor de lucru și urcarea 
plăților. După esemplul cusătoreselor din 
Oradea, fetele din Brașov, cjice „Br. L,“ 
au hotărît și ele convocarea unei adunări 
pe <jiua de 5 Aprilie (Duminecă) la firele 
10 a. m. în sala cea mică de la hotelul 
„Orient0. Scopul adunării: organisarea și 
consfătuirea asupra situației lor. La acfistă 
adunare nu vor pute lua parte decâtcusăto- 
resele, representanții poliției și ai pressei.

Mortea groznică a unei faniili. In 
comuna Berivoiu (comitatul Făgărașului) 

s’a întâmplat următfirea catastrofă: Intr’una 
din serile trecute pădurarul Laufer ședea 
cu nevasta și copiii la cină. De-asupra 
mesei era atârnată o lampă de un cârlig 
ce se afla în tavan. De-odată s’a rupt 
acățătfirea și lampa a cădut pe masă, 
spărgându-se. Gazul (petroleul) s’a aprins 
și stropind pe d-na Laufer și pe cele trei 
fetițe au început să le ardă hainele. Pă
durarul, a luat în brațe mai întâiu pe 
copila cea mai mărișfiră, în etate de 8 
ani, vrend s’o scape. Intr’aceea nu băgă 
de semă că și hainele lui prinseră foc. 
Repede rupse hainele de pe copilă și le 
aruncă în odaie. De acestea s’au aprins 
covfirele și perdelele și s’a făcut un fum 
în casă, în cât pădurariul însuși a trebuit 
sS esă afară, ca să nu se nădușescă. Hai
nele lui ardeau atunci cu pară mare. Slu
gile au alergat după apă, pe când s’au 
întors însă totă odaia era cuprinsă de 
flăcări. Locuința pădurarului fiind departe 
de sat, n’a putut nimeni veni în ajutor. 
Slugile alergau în stânga în drepta cu 
mințile pierdute. Pădurarul după-ce a eșit 
afară și-a rupt hainele de pe trup și apoi 
s’a repezit erăși în odaie se-șî scape ne
vasta și copiii. Slugile în cele din urmă 
au reușit a stinge focul, er cele trei fetițe 
se făcuseră într’aceea scrum, er pe părinți 
i-au scos plini de arsuri și leșinați. Scirea 
despre acest.ă nenorocire s’a lățit ca ful
gerul și veniau fimenii sfi vadă cele în
tâmplate. A venit și doctorul, care i-a 
deșteptat pe cei doi nenorociți din leșin, 
dfir în zadar, căci femeia a murit pănă 
dimineța, er bărbatul s’a mai chinuit pănă 
la amiadl, când și-a dat și el sufletul. Pe 
toți cinci i-au înmormântat de-odată cu 
mare jelanie.

Nouă baie (mină) de cărbuni în 
comitatul Hunedorei. O societate de es- 
ploatare a ocupat un teren de 1800 jugfire 
catastrale lângă Baia-de-Criș, pe marginea 
hotarului comunelor Țebea și Mesteacăn. 
S’au făcut sondage (sfredelituri) în 3 lo
curi. In primul s’a dat peste un strat de 
0.80—1.05 în al doilea de 1.00—1.80 în al 
treilea de 3.20—6.30 metri grosime. Căr
bunii conțin 9—10% cenușe. Capitalul 
necesar exploatării e de 1 */ 2 milione cor. 
pe care îl va da un consorțiu străin, în- 
ființându-se apoi o societate pe acții.

Evrei spre America, țiiarele din 
Viena înregistrezi trecerea p’aeolo a două 
sute de Evrei din România, îndreptându-se 
spre America. Erau în majoritate femei și 
copii. Funcționarii alianței israelite le-au 
procurat mijloce pentru a-șl continua că
lătoria.

O calfa de neguțător caută aplicare 
într’o prăvălie de ferărie, seu coloniale. 
Posedă perfect limbile română, maghiară 
și germană. Adresa: luliu Botta Bistriță 
(megyehâz.)

Teatru german. Mâne Duminecă se 
Ta representa operata „Der schone Rigo“ 
de Ziehrer, fir poimâne Luni „Iadviga0 
operată în 3 acte de Dellinger.

La casa de tir se află în tot-deuna 
costițe de miel pe grătar.

Altoi batuli și pruni de Bistrița. 
La d-1 loan O. Rusa din comuna Vidra- 
sfiu (posta și gara Nyăradto) se află de 
vânzare mai multi altoi batulî de la 2—5 
ani cu prețul de la 25—40 cr. bucata; 
apoi mai multe sute pruni de Bistrița, 
de cel mai bun soifl, cu prețul de la 5—10 
cr. bucata.

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

Forte important este a atrage aten
ția celor ce sufer de șoldină și reuma
tism asupra alifiei renumite a lui Zoltan. 
Efectul neîntrecut îl dovedesc mii de scri
sori de recunoscință, așa de pildă colonelul 
Laficar, prepositul Iosef Zsendovits, dfimna 
Dr. Johann Wegh, Dr. Rechnavsky, Gâbor 
Fodor, baronesa Stranszky, conte Nyâri, 
conte Keglevich, Conte Auersberg etc., 
aduc tributul de mulțumire și recunoscință 
pentru acfistă minunată alifie, care i-au 
vindecat de suferințele de șoldină și reu
matism. Sticla 2 corfine în farmacia lui 
B. Zoltan, Budapesta.

Uimitor este succesul ce-1 obțin 
on. dame prin folosirea laptelui de cas
traveți veritabil engl. a lui Balassa. In 
câte-va dile face să dispară pistruile de pe 
obraz, petele de maiu și alte necurățenii 
ale feței. Neteijesce sbârcelele și în vioreză 
fața. Este un mijloc ce a fost premiat la 
esposițiile din Paris și Viena. Precum în 
Englitera, așa și la noi va înlătura în scurt 
timp ori și ce cosmetic. 1 sticlă 2 cor., 

i săpun de castraveți 1 cor., pudra 1 cor. 
! 20 bani. Se trimite cu posta de farmacis
tul G. Balassa din Timișora. Se găsesce 
în tote farmaciile.

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

»Romana«.
Cu bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că (jilele aceste a apărut 
în editura tipografiei A. Mureșianu des
crierea și esplicarea dansului nostru de 
salon „Romana0.

Titlul broșurei este:
„Romana0, dans de colfină în 5 fi

guri. Descrisă și esplicată dimpreună cu 
musica ei, după compunerea ei originală. 
Gu-o introducere („în loc de prefață0,) de 
Tunarul din Dumbrău, Popa. Tipografia 
A. Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, 
de când, în epoca redeșteptării nostre na
ționale, s’a compus și înființat în Brașov 
„Romana0, unicul dans de colfină român. 
In erna anului 1901, cu ocasiunea jubileu
lui de 50 de ani de la fondarea Reuniu- 
nei femeilor române, s’a serbat la balul 
festiv ce s’a dat în Brașov cu ocasiunea 
acesta și jubileul de 50 de xanl al „Ro
manei0. La acest jubileu vre-o 20 de pă- 
rechi, damele purtând costum național, 
au jucat „Romana" jubilară, adecă au 
esecutat acest dans în tocmai după regu- 
lele și prescrierile originale, [cum s’a ese
cutat înainte cu 50 de ani la primul bal 
al „Reuniunei0.

Autorul broșurei esplică „Romana0 
în strînsă legătură cu musica ei după 
aceste regiile și prescrieri originale, fără 
abaterile și erorile, ce cu timpul s’au fu
rișat în acest dans. (Esplicarea figurilor o 
face alături și în limba germană).

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele origi
nale ale „Romanei0, ca ori și unde în ți
nuturile și țările locuite de Români acest 
dans de colfină român să pfită fi studiat 
și jucat cum se cade și uniform. De aceea 
a adaus la finea broșurei și textul fru- 
mosei și atrăgetfirei musice a „Romanei0, 
esplicând printre note tfite mișcările dan
sului după tactele musicei.

Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana0 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a-o vede, jucându- 
se bine, esact și uniform. Credem, că 
broșura de față, care face istoricul și des
crierea figurilor dansului cu multă îngri
jire și acurateță, va satisface pe deplin 
dorinței generale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cfile 
de note (musica „Romanei0 cu esplicări) 
și costă numai 2 cor. 50 b. (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„homana'1 se pfite procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Concertul Arnold Hilf.
Concertul marelui măestru de vidră 

profesor Arnold Ililf, ne-a oferit o rară și 
sublimă plăcere.

Astfel de luceferi pe firamentul artei 
musicale, după cum e și măestrul numit, 
se ivesc mai rar.

Un ton unic, o techuică neîntrecută 
și o fenomenală interpretare sunt carac
teristicile geniului artist și putem suținea 
fără șovăire, că e unic în felul său și nu-1 
întrece nimeni.

Arcușul său ce pare că abia atinge 
cdrdele vidrei sale, scdte tonuri de un 
farmec ce nu-1 poți pricepe.

Ceva mai admirabil decât cum a fost 
„Concertul de Tschaikowski0, pe care măes
trul l’a esecutat în primul punct al pro
gramului, nu ne putem închipui.- In acest

unul ca acela ar da de potcă nu numai 
cu mine, ci cu întreg satul și cu toți câți 
o cunosc pe un cercăn de șepte hotare.

Firfinda era o muiere prea cura se 
cade, căreia îi plăcea să le aibă tote la 
rând, se și-le vadă tote la rând, să le is- 
prăvfiscă tote la rând, cum e dată la o eco- 
nfimă bună și destoinică. In urmă, era o 
muiere, care a eșit din neam ales și care 
ținea cu mult mai mult la strămoșii săi, 
între cari numera tot chitori și jurați, de
cât se fi putut face ceva, ce se dee bot 
dmenilor, ca se-și uite de sine.

Der mai pe sus de tote Fironda iu
bea cu nespusă căldură a junețelor sale 
pe Făniuca, că — vedeți — era al ei. Nu 
mai altfel trebue să cuvântez despre Fă
niuca, căci doră pentru aceea o a ales 
chiar pe ea dintru cele alese. O-a ales, că 
avea la ce s’o alegă.

Cu un cuvânt ei duceau traiul celor 
fericiți, și erau prea fericiți, când vedeau 
în jurul lor — după mila lui Dumnedeu — 
tărăboiul de copii rumenr și durdulii ca 
nisce lostonl. Că, vedi, e mare Dumnedeu, 
să ai copii, și mai ales când ai la ce să-i 
ai, și ai ce se ie dai.

Făniuca era dintre aceștia — ba din
tre cei din cap. Oi-că tote era dub*)  de 
tote bunătățile, totuși sutele cele multe 
aruncate în vânt, nu voiau se-i mai ifisă 
din cap, și decă cu orile îi eșiau pe o di 
pe două, minten-minten i-le băga înapoi 
draga lui de Firondă.

Așa astădl, așa mâni, di de di, — 
sciți treba muerescă. In urmă ce nu gân- 
desce Fane? Vede el adecă, că și la deal 
asudă și la vale-i greu: ca să scape în 
urmă de gura muierii, de altă parte dori
tor să apuce ce noimă va fi având sfatul 
de al doilea al tătâ-ne său, dice: „Tu 
muiere, eu văd, că de noi nici decura nu-i 
bine: boierul ne-a păcălit, noi ne-am pă
gubit. Oi tu să n’ai nici o grije, las’ că și 
eu i-am făcut răvașul de l’o ustura, și o 
se plângă și măruntaiele din el. Tu, dragă, 
îmi ești soție de la Dumnedeu rânduită, 
în cine m’ași încrede, decă nu în tine? 
Sci tu doră cei doi bobocei de prunci ai 
boierului, pe cari îi avea dragi de sute 
de ori mai mult, decât lumina ochilor? Și

Dub = plin, ba mai mult, s’ar putâ numi 
superlativul ele la „plin0. 

decă scii, se sci și aceea, că eu pe aceș
tia în sera acesta ademenindu-i la câmp, 
i-am omorît pe amândoi. Așa! decă el m’a 
ars, eu am fript și sufletul din el, cât se 
plângă și puiul șerpelui de durerea lui. 
Etă dragă ți-am spus, și te rog cu D-deu 
cel sfânt: mormântul că-i mormânt—mai 
mută și tăcută să fi tu. Sfârșitul meu atunci 
e ștrengul.“

Cu aceste Făniuca își arată vestmin
tele și acele anume, că erau stropite pe 
ici pe colea cu sânge.

Muierea îngrozită de-o parte de fapta 
cumplită a bărbatului seu, de altă parte 
îngrijată din cale afară de sfirtea ticălosă, 
ce-1 așteptă, de rușinea copiilor și de tote 
câte ar urma, decă s’ar descoperi taina, 
își dete cuvântul, că din gura ei om mu
ritor n’o se audă nimic în veac de vecie.

Așa a și fost multă vreme, mulțî ani, 
și boerul cu tote opintelele, cu tfite câș
tigările nu putu să afle nimic-nimic des
pre copii. I-a înghițit pământul și pace.

Inse precum nu tfită diua e di de 
Pasc! și praznic, astfel e peste putință, ca 
într’o viețuire dimpreună îndelungată se 

fie numai tot „țucu-te și mâncu-teu între 
doi soți. Asta ar fi atâta cât: pururea nor 
fără senin, ori numai senin fără nor. Nu 
se pote. Și nu se pote mai ales unde sunt 
copii. Tata mai mult desmerdă pe Pașcu, 
maica pe Veta, deși toți le sunt de o po
trivă dragi. Ci-că unul se scie mai bine 
linguși mâne-sa, altul tătâ-ne-s’o.

Astfel d in nimica a picat odată pri
cina și între Fane și Firfinda și cătră 
vorbă adăugând vorbă, s’a făcut efirtă, 
și efirta a ajuns de s’a îngroșat cu totul. 
Și acesta spre perdarea Fanii. Căci muie
rea orbită acum cu totul de patima ei, 
— și care muiere își stăpânesce patima, 
decă i-s’a aprins? — a luat calea dreptă la 
boierul și i-s’o spovedit de tfite, câte ’i 
încredințase bărbatul.

Di-i că nu e bine!
Făniuca numai decât ajunse în tem

niță, din temniță la judecată, de la jude
cată la ștrfing — prin gura muierii.

In temniță el avu vreme destulă, se 
cugete asupra vorbelor tătâne-sSu ce-i 
dise: „Sfatul teu muierii nici când se nu 
ți-l dai.“ 
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concert s’a oglindat totă arta lui și ne-a 
pregătit pentru cele ce ave se urmeze.

După ariile și jocurile unguresc! de 
Ernst și loachim Hubay, cât și după aria 
de Back și Paganini, au urmat aplause 
furtunose și strigări entusiast.e, așa încât 
fenomenalul măestru, căruia i-s’au oferit 
cununi de lauri a fost silit se mai adaugă 
încă piesele: „Abendlied*  de Schuman și 
„_Berseuse“ de Simon. Entusiam mare dom
nea în sală, încât la fine publicul nici nu 
voia să se îndepărteze.

D-na Daisy Singer-Krones, care și-a 
dat concursul seu la acest admirabil con
cert, a cântat de tot frumos cu vocea-i 
de sopran forte clară, simpatică și de-o 
escelentă școlă.

Dialog între tată și fiu.
(Despre socialdemocrație.)

I.
Tatăl. Dragul tatii 1 Am venit la tine 

la oraș, să mai văd ce mai faci, că îți 
spun drept, mi-a fost dor de tine.

Piui. Bine ai venit tată! îmi pare 
bine, că ești voinic și sănătos, der se scii, 
că nici nu te las să te duci așa curend 
acasă. Să stai cu noi o septămână-două; 
să stai cât îți va plăce.

Tatăl. E hei 1 Dragul tatii nu merge 
așa, cum am vre noi. Acasă ne așteptă 
lucrul câmpului și mi-a spus raă-ta să nu 
stau pe aici mai mult de trei dile. Der în 
sfârșit, cât oiu sta, vreu să te întreb câte 
ceva. Eu am învățat puțină carte, nu m’am 
învîrtit mult în lume, limbi străine n’am 
învățat, cu tine ara cheltuit însă multi 
bani purtându-te pe la școle, scii carte 
multă, ai învățat limbi străine și poți sci 
ce se petrece în tdte țările. Am venit la 
tine mai ales, să mă luminezi, ce e social- 
democrația ?

Piui. Oum de vii d-ta la asemenea 
întrebări, iubite tată?

Tatăl. D’apoi să-ți spun drept. Vă- 
sălica lui Gavrila Onuculuiși cu alți omeni 
de la noi au umblat vara trecută la lucru pe 
pusta ungurescă și după-ce s’au întors acasă, 
par-că nu-i mai cunosceai. Din umiliți și 
rușinoși, ce erau mai înainte, vorba lor 
era acum îndrăsneță. Pe omenii mai bă
trâni îi luau în batjocură, cu birăul vor- 
biau ca din spatele calului, pe popa îl 
luau în rîs și diceau că: Ce popă? Par-că 
popa nu-i tot om ca noi! Și apoi ni-au 
spus, că lucrurile aestea le-au învățat ei 
de la socialiștii de pe câmpia ungurescă, 
cari li-au spus, că de acuma înainte s’a 
schimbat lumea, în curend o să ajungă 
muncitorii d’asupra și vor împărți între 
ei averile celor găzdaci.

Piui Acestea sunt lucruri ciudate 
ce-mi spui d-ta, tată.

Tatăl. Ciudate, der stai, că n’am is
prăvit încă. Cele spuse de Văsălica și de 
soții lui erau numai vorbe, der mai dilele 
trecute am căpătat și o f6ie tipărită la 
Budapesta în limba românescă și în foia 

acesta se dice, că a sosit timpul ca să se 
schimbe sortea celor săraci și asupriți, și 
că cei ce muncesc, trebue se se adune, 
ca să li-se dea răsplată pentru munca lor, 
și drepturi și stare bună... Și se mai spune 
în foia aceea, că cei ce au pornit mișcarea 
acesta sunt apostolii și ucenicii lui Isus 
Christos, căci și Isus Christos a fost social
democrat...

Fiul. După cum văd din celea ce 
mi-le-ai povestit, au început să umble 
proroci mincinoși și printre poporul nostru 
și să-l ademenescă cu fel de fel de făgă- 
dueli, pe cari nu le vor pute împlini nici
odată.

Tată! Înainte de tăte, aceia cari sunt 
ucenicii lui Christos n’au purtare obraz
nică și nerușinată, cum spuneai, că are 
Văsălică și soții lui. Ucenicii lui Christos 
se portă cuviincios și dau cinstea celor 
bătrâni și celor mai mari și peste tot nu 
vorbesc de împărțirea averilor celor găz
daci. Uite! să deschidem la întâmplare 
sfânta scriptură. In evanghelii găsim nu- 
mărdse locuri, unde Mântuitorul vorbesce 
și pilduesce despre avere și sărăcie, ni- 
căiri însă nu vom găsi un pasagiu, în care 
să ne învețe că trebue se mergem și cu 
puterea se împărțim averile celor „găz- 
daci“. Etă din întâmplare la Mateiu cap 
19. vv. 16—22:

„Și ecă unul venind la el i-a dis: 
Invățătorule bune, ce bine se fac, ca să 
am vieță de veci? El disu-i-a:... De 
voiesci se întri în vieță, păzesce porun
cile. El disu-i-a: Care porunci? Er Isus 
i-a dis: Să nu ucidi; să nu preacurvesci, 
să nu furi, să nu mărturisesc! mărturie 
mineinosă. Cinstesce pe tatăl tău și pre 
muma ta și să iubesc! pe apropele tău 
ca însuți pe tine. Dise lui tînărul: Tote 
acestea le-am păzit din tinerețele mele, 
ce-’mi mai lipsesce? Disu-i-a Isus: De 
voiesci se fii desăvîrșit, mergi și vinde ave
rile tale și le dă săracilor și vei ave co- 
moră în ceriu și vino după mine. Er tî
nărul audind cuvântul s’a dus întristat: 
că avea multe averi.“

Mântuitorul nu numai, că n’a propo- 
veduit împărțirea averilor, ci din contră 
i-a spus tînerului, că decă vre să fie desă
vîrșit, el să-și împartă averea săracilor.

Tatăl. Iți spun drept, că mi-ai luat o 
petră de pe inimă. Tu scii, că noi cei cu 
carte mai puțină, decă vedem ceva tipă
rit, apoi credem, ca și cum ar fi sfânta 
scriptură. Și apoi în foia aceea socialistă 
era tipărit negru pe alb, că Isus Christos 
a fost cel dintâi social-democrat, er cei 
ce propoveduesc astăcji ușurarea celor 
asupriți, sunt adevărații ucenici ai lui 
Christos.

Fiul. Ehei, tată! Astădi multe min
ciuni se tipăresc, de aceea trebue să ne 
ferim de ele și când ni se trimite o ase
menea fdie, să scriem pe ea „nu primim“ 
și să o dăm erași la poștă, ca să o ducă 
de unde a venit.

Tatăl. Der mă mir cum de îndrăs- 
nesc să ia numele Mântuitorului în deșert 

și să-și acopere mârșeveniile cu sfântul lui 
nume!

Fiul. Fii sigur tată, că acesta un 
scriitor creștin nu o face. Cei ce au luat 
întâiu numele lui Isus în deșert în scrie
rile social-democrate, n’au fost creștini, ci 
Evrei. Pentrucă trebue să scii, că totă în
vățătura asta socialistă este alcătuită de 
Evrei. Cel mai mare scriitor socialist a 
fost Karl Maree, un Evreu din țera nem- 
țescă, apoi după densul au venit alții tot 
din nemul Iui. Așa e asta în tote țările: 
în Franța, în Germania, în Austria și în 
Ungaria, er cele ce le-ai cetit d-ta în foia 
socialistă sunt scrise tot de un Evreu, 
care a învățat la școle românesc!. Și decă 
se găsesc și Creștini, cari se uită în gura 
lor și le cred minciunile, apoi cea mai 
mare parte sunt nisce rătăciți, cari cred 
tot ce văd tipărit, cum ai spus, că credi 
și d-ta.

Și apoi nu foia din Pesta este cea din- 
tâiil, care spune despre Isus, că a fost socia
list. Vorba astatotdin străinătate a fostadusă 
la noi. Uite, am aici o cărticică tradusă pe 
nemțesce din limba englesă de o femeie 
cu numele Natalia I/iebknecht și tipărită 
la Zurich. Titlul cărții este losua David- 
sohn. Sub numele acesta este a se înțe
lege Isus Christos (Iosua=Isus, David- 
sohn = fiul lui David). In cartea acesta 
multe blasfemii se scriu despre Mântuito
rul. Eu îți voiu traduce pe românesce nu
mai un pasagiu :

„Uite ce au făcut din mine! Dintr’un 
meșteșugar ordinar, care n’aveam nici cul
tura timpului meu, dintr'un agitator vaga
bond, care trăiam din milă au făcut un rege; 
dintr'un om au făcut un Dumnedeu, din 
propoveduitorul toleranței universale, au 
făcut capul unei religii prigonitore, din 
vieța mea o dogmă, din pilda mea o bi
serică! Etă-mă-s aici eu, Isus din Năzareth 
fiul lui Iosif și al Măriei, cum am trăit pe 
pământ, sărac, nesciutor, un plebeu și un 
socialist, stând în luptă cu cei mai mari 
și cu societatea, dușman al formelor și 
formulelor — er colo vedi caricatura 
mea modernă — creștinismul popilor, în
gâmfat, îmbrobodit, și intolerant* , care nu 
este alta, decât fariseismul renăscut(pg. 37).

Tatăl. N’am înțeles tot, der din cât 
am înțeles, văd că se pun în gura Mân
tuitorului nisce cuvinte grozave, de care 
se înspăimântă ori ce creștin, er cel ce 
le-a scris acestea în limba englezescă, nu
mai creștin n’a putut fi.

Fiul. Și femeia care le-a tradus în 
nemțesce, a fost soția unui conducător so
cialist din Germania. Socialiștii văd, că 
vreu să ni le traducă acum și pe româ
nesce. Sub masca, că vreu să ne ușureze 
sdrtea, ne strică legea....

Tatăl. înspăimântător!
Fiul. Der să le lăsăm acestea, căci 

vom mai vorbi despre socialism din tote 
punctele de vedere. Acuma etă că țî-au 
venit nepoții de la școlă. Aideți băieți să
rutați mâna bunicului și apoi se ne punem 
la prând.

Delaletcn.

întâmpinare.
D-l preot Constantin Pop din I'eldru 

ne trimite o lungă întâmpinare la articolul 
„Afaceri bisericesclu publicat în Nr. 43 al 
foiei nostre, în care era învinuit de anu
mite abusuri ce autorul amintitului articol 
afirma, că le-a săvârșit d-l Pop cu ocasia 
alegerei de clopotar și regulator al orologiu
lui din turnul bisericei. Etă, ce dice On. 
d-n Pop în întâmpinarea sa:

In parochia mea este obiceiul, că clo
potarul se alege prin sen. bis. numai câte 
pe un an. In anul 1897 când s’a aședat un 
orologii! în turnul bisericei, era clopotar 
măestrul ferar Pompeiu Pop cu plată anuală 
de 70 cor. plătită din cassa bisericei, și 
după-ce s’a aședat orologiul în turn, sena
tul bisericesc i-a încredințat și regularea 
orologiului pentru plata anuală de 20 cor. 
tot din cassa bisericei.

In anul 1898 s’a făcut alegere nouă 
de clouotar și regulator și a fost reales ace
lași și așa s’a făcut în toți anii până în 
present. Ca document servescă protocolele 
ședințelor sen. bis. în cari s’a făcut alege
rea. Astfel și în ședința din 2b Ianuarie a. 
c. între alte obiecte la ordinea 4*l*i  a fost 
pusă și alegerea de clopotar, la care post 
a concurat clopotariul vechiu Pompeiu Poe, 
cerând plată anuală 90 cor., și Grigorie 
Sângeorzan cerând 80 cor. Decă clopotarul 
ar fi fost ales definitiv, de sigur că alege
rea nu a-șl fi pus’o între obiectele acelei 
ședințe. Și totuși îi place lui „bibi“ a 4* ce> 
că l’a, cuprins mirarea când a audit, că eu 
am adus la cunoscința membrilor sen. bis., 
că la postul de clopotar se află ți alt con
curent, care s’a înscnnțat, că va servi eu 
plată mai puțină. „Bibiu trebuia să se bu
curie, că se ofere clopotar cu o plată mai 
puțină, căci se cruță fondul bisericei.

Mai departe la cuvintele d* se de mine 
în ședință, că nu se pote face votare, de 
ore-ce un concurent e mai scump și altul 
mai eftin, dice „bibiu, că nimerit râspuns 
ml-a dat un membru veteran, că: „Decă 
nu putem vota, pentru-ce suntem chemați, 
să mergem acasă și să alegă d-l președinte, 
pe cine voesce". Eu die lui „bibi“, că a 
fost chiar forte nepotrivit răspunsul vete
ranului, debre-ce veteranul și ceilalți mem
brii, cari au votat pentru clopotarul cel 
mai scump, trebuiau să scie că sunt datori 
a se îngriji ca averea bisericei să crâscă și 
înmulțescă și să se cruțe încât este cu pu
tință, și așa din capul locului trebuiau să 
alegă cu aclamare pe cel mai eftin.

Apoi dice, că în ședință a vorbit care 
de putere, făcându-se hălălaiu.

Acesta nu este adevărat, eu după ce 
am văjut că unii membrii voesc a alege 
pe cel mai scump, alții pe cel mai eftin 
clopotar, i-arn lăsat câte-va minute să se 
mai sfătuiescă între sine, și acestă consfă
tuire o ține „bibi“ de hălălaiă, și după ce 
am vădut, că membrii nu se unesc în o 
personă și încă pentru cea mai eftină, după 
cum le-am fost recomandat, am lăsat să se 
facă o votare. După cum văd, rău i-a că- 
dut lui „bibiu că eu am votat cel dintâiîi 
pentru cel mai eftin concurent, der apoi 
îndată s’a bucurat, căci eu am cădut cu cel 
eftin, având minoritatea voturilor.

ț)ice mai departe, că eu nu am fost 
îndestulit cu alegerea și am anunțat recurs 
pe motiv, că alegerea nu s’a făcut în re-

III.
Furcile stăteau gata și Fane pe ele. 

Nu mai lipsia decât se-i tragă scaunul de 
sub picidre și el spândurend între ceriu și 
între pământ în lumina tuturor să-și dee 
sufletul spre rușinea satului, spre batjocura 
și nefericirea copilașilor săi. Să facă acest 
lucru însă nimeni, nici un om nu s’a aple
cat în tot satul, că toți îl sciau om cins
tit și curat și nici prin minte nu-i venia 
a crede nimănui, că el ar fi putut să făp- 
tuiescă un lucru păgânesc ca acesta. D«r 
unde e dicala: „fă bine — așteptă rău?“ 
Ehei! că năcăjit om a fost și acela cine 
a iscodit acesta dicală!

Așa-i. Adecă totuși.
Tăndălia anume la Fane un olog, 

un ciung venit ecă nu scii de unde, decum 
că s’o pomenit cu el în casă. Fane, omul 
lui Dumnedeu cum era și gata a-și pleca 
urechile tot-deuna sfatului sfintei Scripturi 
care dice, că-i mai bine a da decât a lua, 
n’a încercat nu sciu ce tărăboiu că-1 vede 
pe-acolo și astădi și mâne și tot mereu pe 
ologul, căci — dicea el — unde se satură 
dece și două-deci de guri di de di, ajunge 
și la cea de a două-deci și una. In urmă 

ologul s’a pomenit cu totul la el și și-a 
făcut staniștea. Și a fost bine de el pe 
acolo, ba bine, căci nu era se se rumpă 
ori se se spetescă întru nimic. Eră la blid 
era cu ceilalți.

Să mai alcătuiescă câte o ceteră de 
tulei la prunci, ori colea primăvara nisce 
boi cu cornele răsucite din crengi de cu
cută, se pipeze și să-și tragă ologul său 
picior de la un vecin la altul.... atâta a 
fost lucrul lui.

Acest olog încă era între aceia, cari 
eșise să vadă sfârșitul jelnic al omului, 
la care mai înainte au ținut atât de mult, 
eră acuma stăteau în jurul spândurătorilor. 
Deci înțelegând ologul, că nimeni nu se 
află, care să tragă scaunul de sub picio- 
rele lui, numai decât a început a da cote 
și a îmboldi la drepta și la stânga, ca să-și 
facă drum la furci.

„Pote mi-a picura ceva de la cei 
domni și de-aici“, gândia el. Oă coldușul 
ori cât bine i-ai face, el numai tot la 
straița lui gândesce, numai aceea vre s’o 
vadă plină. Etă-1 acuma sosit în față, gata 
se pună mâna pe scaun. Când a vădut 
Fane și acesta, a strigat și a dis: „Ascul

tați lume și țeră, asculte-mă și sfânta 
lege!

Omul, care stă pe pragul morții spune 
adevărul; cel ce e în calea veciniciei — 
nu scie minți. Ascultați deră și judecați.

înainte de-a fi murit tatăl-meu, pe 
patul de morte mi-a dat trei învățături, 
cari ca la un tînăr. neumblat și nepățit în 
lume, să-mi fie ca o lumină, ca o făclie 
seu ca o stea povețuitore pe cărările în
tunecase și de primejdii pline ale vieții. 
Aceste trei învățături el le-a cuprins așa:

întâia: „Cm domnii nici când nu te 
împrumuta."

Ce-am priceput eu cu mintea mea 
de atunci, că ce o se iesă din acesta; unde 
dai și unde crăpă? N’am ascultat. M’am 
împrumutat și mi-am mâncat cotarea de 
pe mai mulți ani. D’apoi drumurile mele 
și nehodina mea?!

Etă deră, că asta s’a împlinit.
Ml-a dis a doua oră: „Sfatul teu mu

ierii nici când să nu ți-l dai.*  I-l’am dat, 
și etă-me-’s acuma aici în furci. După a 
ei minte și după a ei credință, muierea 
te-a perde tot-deuna, de o atingi numai 
cât de cât în vorbă seu în faptă. Luân- 

du-mă pe limbă, m’a dat întru pie^are 
necugetând ce-și face sie-și și acelora, că
rora ea le-a dat vieță. Muierea ca se potă 
gusta fie măcar un picur din dulceța ve- 
nindsă a răsbunării, ea pururea e gata a-și 
neferici nu numai bărbatul, der chiar pe 
sine însa-șl, precum vi-o arată povestea 
mea amară. Oi nu se va întâmpla. Nu. 
Pruncii trăiesc, nu-s morți. Ci ca să-i ved 
credința și sfatul tătâ-ne meu.

Vedend eu adecă, că boierul nu mai 
e în stare să-i potă cresce, eră cerșitori 
nu-i pote lăsa, i-am dus într’un oraș, de
parte la școlă ținându-i din al meu cu de 
tote, gândind așa în mine: „binele-i tre
cător, ai mei prunci încă pot ajunge la 
acea pită și atunci le-a prinde bine, decă 
vor avea și ei pe cine-va în pruncii boie
rului, punând că eu voiiî peri și nu-i voiu 
pute cresce. In lanțuri mă duceți, să vă 
arăt că pruncii-s sănătoși și frumoși.

Mi-a dis apoi în urma: „Sărăcoiu la 
casă să nu găzduiesci*.  Audiți lume și 
țeră! nici Cel de sus, că-i Atotputernic, 
nu-i bun la toți, necum un nemernic de 
om. Căci unuia-i trebue pldie, altuia bă, 
unuia-i trebue căldură, altuia nu. De unde 
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gulă. Nici acesta nu e adevărat, căci eu am i 
dis că voii! recurge, pentru-că nu-mi con
vine alegerea clopotarului celui mai scump, 
când se află unul mai eftin.

Tot acest „bibi“ dice, că măestrul fe- 
rar Pompeifl Pop favoritul său și clopota
rul ales — când s’a aședat orologiul în 
turn a stat împreună cu orologierul și a 
lucrat din fer mai multe cârlige și alte tre
buincios©, fără ceva pretensiune. Acâstă încă 
nu e adevărat, căci în socotelile bisericei 
din anul 1897 la statul pasiv nrii ord. i7 
și 18 se află 2 quitanțe din caii se vede, 
că ferarul Pompeiti Pop a primit 17 cor., 
pentru lucrul prestat la aședarea orologiu
lui în turn.

A-și avă să spun mai multe lui „bibiu, 
dâr nu voesc a molesta pe On. cetitori, mă 
restriDg deci a-i răspunde la cele patru în
trebări ce mi-le-a pus, ca să nu fie în ne
dumerire, deși a-șl pută să nu-i răspund, 
că nu e competent a mă lua la întrebări.

La l-a întrebare îi răspund, că forte co
rect am făcut, că am votat eu cel dintaiu 
pentru concurentul cel mai eftin, căci 10 
cor. cu cari noul concurenta lăsat mai pu
țin ca cel vechiîî, pentru sf. biserică e o 
sumuliță cu care se pută acoperi altă lipsă 
a bisericei.

A 2-a întrebare ce mi-o pune este: 
„Ce se întâmpla, decă voturile erau egale?' 
La acesta îi răspund, că de sigur nu se în
tâmpla omor, cum s’a întâmplat când a 
fost alegerea de preot în Feldru. Der pote 
cu acest răspuns nu va fi îndestulit „bibi", 
îi dau deci altul; decă voturile erau egale 
se pute decide prin sorți.

La a 3-a întrebare îi răspund, că re
cursul este contra celor ce-au votat și ales 
clopotarul cel cu plată mai mare.

La a 4-a întrebare îi răspund, că eu 
am urmărit scopul cruțărei banilor biseri
cei, căci aici de cruțare e vorba....

Literatura.
Ionel, mult apreciata carte pentru 

învățători și părinți, scrisă de cunoscutul 
nostru pedagog d-1 prof. V. Gr. Borgovanu 
se pote cumpăra cu bagatelul preț de 2 
cordne la tipogrfiaa Todoranu din Gherla. 
(Szamosujvâr).

Peneș Curcanul, dramă răsboinică 
în 4 acte de V. Leonescu și T. Duțescu — 
Duțu, cu 10 ilustrațiuni originale din vre
mea resboiului pentru independență. Bu- 
curesci 1903. „Institut de arte grafice" 
„Carol Gobi", S-sor Ion St. Basiiescu strada 
Domnei 16. Prețul 2 lei.

Drama „Peneș Curcanul" a fost re- 
presentată pe scena teatrului național din 
Bucuresci la 11 și 19 Maiu 1902 cu pri- 
legiul jubileului de 25 de ani a indepen
denței României în fața principilor moște
nitori ai României și la 28 Noemvrie 1902 
în fața Majest. Sale Regelui Carol I. cu 
prilegiul jubileului de 25 de anî de la că
derea Plevnei.

— A apărut tomul I. din „Novele" de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
într’un lirnbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. >e pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.ULTIME SG1RI.

Viena, 27 Martie. „Die Zeit“ 
aduce scirea, că guvernul român a 
comandat la fabrica de arme din 
Austria 61,000 puști sistem Mann- 
licher.

Posta rurală în România.
Dintr’un articol ce-’l publică d-1 C. Ollaneseu 

în „Revista idealistă11, ce apare în Bucuresci (Anul 
I. Tomul 1.1 asupra organisării poștelor române, 
estragem următÂrea parte privitor e la Serviciul 
postai rural.

Lipsa totală de oomunicațiunl poștale 
prin comunele rurale împiedeca desvoltarea 
și înflorirea comunelor; un locuitor dela 
țâră, pentru-ca să potă trimite o scrisore 
din comuna sa la altă comună, trebuia său 
să aștepte ocasiunea de a încredința acea 
scrisore cuiva, seu să plece singur din co
mună, ca să mergă la reședința districtului, 
unde se afla biroul de poștă.

Dorind a procura și locuitorilor de la 
țâră un mijloc de comunicațiune poștală, 
administrația poștelor a elaborat în anul 
1865 un regulament pentru serviciul poștal 
rural pe basa legei consiliilor județene. 
Acest regulament însă nu s’a putut aplica 
și organisarea poștei rurale a întârqiat păna 
la anul 1872, când s’au pus primele base 
ale acestui serviciu.

Prin legea diii acest an se prevedea, 
ca la reședința fie-cărei subprefecturi să se 
înființeze câte un oficiu poștal, condus de 
un expeditor rural, plătit de județ și con
firmat de Directorul General al Poștelor și 
Telegrafelor. Acești expeditorî-rurall serveau 
oa să adune și să transmită corespondența 
oficială și particulară între comune și re
ședințele județelor și vice-versa, îndatorin- 
du-se notarii fie-cărei comune a face în cir- 
cumscripțiunea lor respectivă serviciul de 
expeditori rurali. Înființarea și întreținerea 
acestor servicii sunt lăsate în sarcina ju
dețelor.

De și din partea administrațiunei te- 
legrafo-poștale s’a lucrat din răsputeri pen
tru îmbunătăț rea acestui serviciu atât de 
important, totuși nu s’a putut ajunge la 
vre-un resultat mai eficace din causa vătă- 
jeilor și mai ales a notarilor, cari în co
munele rurale sunt împovărați cu felurite 
și multe lucrări ale administrațiunei comu
nale, în multe cașuri schimbați, adese-orl 
n’au nici cunoscințel© necesare, nici tragere 
de inimă spre a îndeplini un serviciu, ce 
nu le aduce nici un folos particular.

Acâstă stare de lucruri însă a trebuit 
să ție cu tot regretul administrațiunei poș
telor pănă Ia 1892, când s’a promulgat o 
nouă lege pentru organisarea serviciului poș- 
tal-rural. O însemnată îmbunătățire s’aduse 
acestui serviciu prin legea din 1892. In loc 
de vătăjeii vițioși și fără sciință de carte, 
cari mai înainte îndeplineau acest serviciu, 
de la acâstă dată județele sunt cutreerate 
în tote părțile de factori rurali, călări său 
cu cariola, cari distribuesc și primesc co
respondența prin comunele rurale. Numă
rul acestor factori numiți, de stat, varieză 
după întinderea județelor, cari sunt divisate 
în circumscripții poștale rurale.

încă din anul 1882 administrația poș
telor avusese intențiunea de a introduce 
sistemul cu factori rurall-călărl pentru dis
tribuirea corespondențelor prin comunele 
rurale, și spre acest sfirșit se prevăduse în 
buget o sumă de 15,000 lei, cu care să se 
vină în ajutorul județelor lipsite de mijloce 
pentru înființarea unui asemenea serviciu. 
Afară însă de județul Bacău, care prințr’o 
combinațiune practică a înlocuit vătăjeii 
pedeștri prin curieri cu cărucidre seu călări, 
nici un alt județ n’a admis acest serviciu, 
și a rămas a se continua cu vătăjeii pănă 
la acul 1890. In acest an s’a introdus ca 
încercare sistemul factorilor călări în câte
va județe ca Teleorman, Vlașca, Brăila, și 
obținundu-se resultate satisfăcător© s’a adop
tat acest sistem, în mod definitiv prin legea 
din 1892 și s’a generalisat pentru tote ju
dețele.

In comunele rurale notarul îndepli
nesc© funcțiunea de agent poștal și are la 
disposiția sa tote cele trebuincios© unui 
birou poștal, precum: timbre, imprimate, 
ștampile, cumpene, cutii cu scrisori, etc., 
în cât ori cine pote depune în comună, fie 
la notar, fie factorilor rurali în trecerea lor, 
tot felul de corespoudențe de poștă ușoră 
și chiar telegrame, pe cari factorii rurali 
le conduc la oficiul cel mai apropiat pentru 
expediare.

Și acest serviciu ca orl-ce inovațiune 
lasă ceva de dorit, der prin măsurile de 
control luate, prin adăogirea de delegați, 
atașați ca ajutore pe lângă inspectorii de 
circumscripții pentru serviciul poștei ru
rale, prin înființări de agenții speciale (un 
fel de mici oficii poștale), prin instruirea 
personalului poștal rural, cu concursul bine
voitor al administrațiilor județene, în ceea- 
ce privesce mai cu semă pe notari, cari 
încă tot nu sunt bine pătrunși de impor
tanța acestui serviciu, s’a ajuns ca poșta 
rurală să se efectueze în condițiunl din ce 
în ce mai satisfăcător©.

Spre deplina mulțumire a populațiu- 
nei rurale s’a îutrodus pe lângă serviciul 
corespondenței și acela al mandatelor poș

tale, al coletelor chiar și cu ramburs pănă 
la 50 de lei; s’a introdus telefonul în cea 
mai mare parte din comune, er statul și 
județele încă continuă a desvolta acest ser
viciu, care pe lângă serviciul oficial înde- 
pliuesce și pe al particularilor, cari pe lângă 
efectuarea convorbirilor telefonice, pot ex
pedia și primi în comuna lor chiar tele
grame din orl-ce localități.

Oheltueliie pentru întreținerea 'unui 
asemenea serviciu fiind forte mari și îm- 
povărătăre pentru stat, prin legea din Mar
tie 1900 s’a luat disposițiunea, ca cheltue- 
lile privitor© la întreținerea și exploatarea 
serviciului poștal rural să privâscă atât pe 
stat, cât și pe județe, plătind fie-care în. 
proporție de 50°/o.

Ordinea.
Nu cred se fie om căruia sâ 

nu-i placă ordinea. Cui nu-i place se 
vadă în casă tote lucrurile puse la 
locul lor? Cui nu-i place, ca tote tre- 
bile dintr’o gospodărie cât de mică, 
ori cât de mare, se mergă în ordine, 
s6 mergă strună una după altă, după 
rend și tară încurcătură? Cui nu-i 
place ca sculându-se dimineța să-și 
găsescă hainele puse după rend, așa 
cum îi trebue ca se se îmbrace? Ce 
admiră lumea ca frumos și plăcut și 
regulat, când vede defilând o ar
mată, decât ordinea pasului, ordinea 
în mișcări ? Ce admiră cine-va la un 
șir de colone în architecture, decât 
ordinea?

Și din ordinea în lucruri și în 
fapte resultă și ordinea în gândire. 
Din ordinea în gândire resultă ordi
nea în judecată, ordinea în faptele 
omenesc!, ordinea în conduită morală.

Ordinea este drumul cătră feri
cire, ordinea este drumul sigur și 
singur cătră fericire.

Ordinea este basa educațiunii 
morale.

Se cere să se fiică în școlă edu
cație copiilor; dâra face educațiune 
însemniză ai deprinde cu ordinea.

Ordine este și trebue se fie nu 
numai în înșirarea lucrurilor și a fap
telor, ci și în rânduirea datoriilor și 
a simpatiilor.

Trebue obiciiiuiți copiii se dea 
respectul cuviincios acolo unde tre
bue; să-și împartă simpatiile acolo 
unde se cuvin©. Se respecte pe cei 
ce trebue respectați și se nu înceteze, 
ori se nu pierdă prilejul de a-și 
arăta respectul. Să simpatiseze cu cel 
ce se află în durere și cu cel ce este 
în suferință și cu cel inocent și se 

deră puteam fi bun eu la satul întreg, ca 
să n’ain eu vr’un pismaș, vre-un răuvoitor, 
ori pe față, ori pe ascuns ? Și totuși în 
întreg satul nu s’a aflat nimeni, nici din
tre pismași, nici dintre reu-voitori, care se 
fi fost gata a trage scaunul de sub picio- 
rele mele, ca se pier de la pruncii mei, 
fără numai ologul ăsta cu care am făcut 
tot binele

Etă deră că s’a împlinit și acesta. 
Dumnedu cu noi, — judecați."

Când a audit legea acestea, l’a ier
tat îndată,- eră poporul luându-I de pe 
furci între dovedile cele mai căldurose a 
îubirei, l’a dus la copilașii sei.

$ $ *
Din tote aceste se tragem învăță

tura, că nu-i bine a lăpeda sfaturile bă
trânilor și a se pune peste ele. Cine o 
face, — o face în paguba lui și o plă- 
tesce amar. Șcdla adevărată e vieța: ea 
te învăță, ea te cumințesce. Numai ea ’ți 
dă temeinică și adevărată învățătură. Cel- 
ce numai acuma întră în vieță, nu pote 
să o pricepă în tote tainele ei, cum o pri
cepe acela, care a ajuns la hotarul ei și 
e pe cale să o sfârșescă. Decî decă cine-va 
e înțelept, se învețe din sfaturile și păța
niile deraainaintașilor, căcî așa el nu va 
ave se dee și să trecă peste ele.

I o a n i ș, 1903 Faur 24.

Căpitanul Ceușan.
— Baladă poporală. —

Jos la țâra cu bodbeal 
In cea țâră de Ardeal, 
Sus la cortii Domnului 
Din valea Someșului, 
Pe la d’umbra Heniului, 
Umblă, d’umblă. se preumblă 
Domni de-i mari
Domni bocotanl, 
Căpitani și generali 
Cu gulere ’ntraurite, 
1 u ciacauă strălucite, 
Si cu haine luminos© 
Și cu săbii sclipiciose, 
Cu hainele ’ntunecate, 
Cu ciacauele ’npănate
— Da de d'umblat de ce-mi d’umblă 
Și de ce mi-se preumblă,
Pe tote cărările 
Și pe tot© văile, 
Pe tote drumurile, 
Pe tote delurile?

■— Da așteptă să-mi sosâscă 
Din țâra Bosniacului 
Șl-a Italianului.
— De sosit cine-mi sosesc 
Și așa bine mi-i primesc?
— Da sosesce-ml Ceușan, 
Ceușan domn Căpitan, 
Ceușan domn Sâuteuan, 
Cu nevasta lângă el 
Frumosă ca-un porumbel 
Albă ca un îngerel, 
Frumosă ca o miresă, 
Drăgostosă ca-o crăiasă,

Vorbăreță ca-o borăsă 
Totă ’mbrăcată ’n mătasă.

Generalul domn voinic 
Indat’ ce mi l’o zărit 
In cale i-s’o ivit, 
In cale că i-o eșit 
Și din graiii, că i-o grăit:

„Căpitane Ceușan© 
Multe-’s lucrurile tale, 
Că raă-ta când te-o făcut 
După ce te-o botezat 
La cătane te-o mânat, 
Că erai bun și frumos 
Să fi țârii, de folos. 
Că mi te-o făcut Lunia 
Se-țl placă cătănia. 
Maică-ta cum te-o mânat 
Tu clopu ț’ai împănat 
La cătane ai plecat, 
Clopu ’n flori ț’ai podobit 
La cătane ai sosit, 
Că îți plăceau florile 
Cum îți plac feciorele.

.Ceușan cum audea 
De răspuns îl răspundea: 
„Măria Ta Generale 
Trăâscă a tale cătane, 
Să traescl și D ta 
Că mi-ai fost ca un tată bun 
Pănă’n momenta de acum, 
Că mi-ai fost ca un tată drept 
Pân’ acuma ce te văd. 
Pare-mi bine că mi-ai spus 
Că mi-o fost dragi florile 
Cum ml-o fust feciorele. 
Dâr îți spun adevărat, 
De cătane m’am lăsat,

Că’n răsboie am d'umblat 
Mulțl dușmani am țeluit, 
MuițI dușmani am prăpădit 
Pân’ și eu m’am prăvălit, 
Dâr sculatu-m’am de jos 
Și m’am făcut sănătos, 
Acum în urmă am venit 
Ca să-ți spun înțelenit 
Că mă las de cătănit.

— „Căpitane, Căpitane 
Faci-ml mare supărare 
Cu a ta îndepărtare,
Că de când am cătănit 
Ca tin’ vitâz n'am găsit, 
Și-or și cât să cătănesc 
Ca tine n’o să găsesc, 
C’ai fost mititel de stat, 
D’ai fost bunișor de sfat, 
Fără frică la luptat.

— „Generale, Generale, 
Nu m’așl duce din cătane 
Dâr’ venit-o brumele
Și mi-o uscat florile, 
Io tare m’am supărat, 
La bujori am alergat, 
Și-am aflat un bobocel 
Frumos de uitat la el, 
Și-am ales o floricea 
Și aia-i mândruța mea, 
Și vreu să traesc cu eaw.

— „Căpitane om frumos, 
Meri trăiesce sănătos."

Comunicată de:
Theodor A. Bogdan, 

învățător în Bistriță.

APA AMARA „FHAHCISC IOSIF“ Singurul mijloc purgativ ușor d'e luat. Se capetă pretutindeni.
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desaprobe și se deplângă pe cel ră
tăcit.

Dâr lucrurile acestea trebue se 
se scie, că nu cad numai în sarcina 
școlei și a învățătorului.

învățătorul este numai un loc
țiitor al părinților. învățătorul vine 
numai în ajutor părinților se înde- 
plinăscă ceea-ce nu pot ei.

Dâcă părinții ar fi ămenî în 
destul de luminați, atunci învățăto
rul ar trebui se se conformeze cu 
preceptele lor în educațiunea copii
lor; și să obicinuâscă pe copii a în
deplini cjisele părinților.

Decă părinții sunt, însă, mai pu
țin luminat! decât învățătorul, atunci 
învățătorul trebue se fie principalul, 
el trebue se dicteze, el să dea pre
ceptele; er părinții să fie ca nisce 
ajutător! ai lor, ajutător! cari să su
pravegheze, când copiii sunt cu 
denșii, să îndeplinescă povețele date 
de învățător.

Dâr cum se face educațiunea? 
Cum se învață ordinea?

Se pote ore învăța ordinea nu
mai cu spusul din gură? E destul 
bre numai a, vorbi, or! a toca cesuri 
întreg! copiilor, ce trebue să Iacă și 
cum se se pdrte?

Nu.
Nu e destulă numai vorba. Tre

bue și vorba, dâr trebue fapta, și 
mai ales fapta, și încă fapta repe
tată și er repetată.

Ca șe invefl un cal a merge în 
buestru, trebue să-l pui se umble 
multă vreme numai în buestru.

Ca să învețe cine-va a cânta în 
vioră, nu e destul să se uite la un 
maestru, care cântă din vidră; nu e 
destul nici ca măestrul numai să-i 
esplice cum se cânte în vioră; ci 
trebue ea el însuși se cânte, adecă 
să se eserciteze să cânte, și încă se 
să eserciteze pănă ce va pute cânta 
cum trebue.

Cu esercițiu se învață ordinea.
Obicinuesce pe copil când trece 

pe ușă, or! când iese pe părtă, să 
nu le lase deschise și să le închidă 
cu băgare de seină, și or! când or 
scăpa din vedere de a lăsa deschis, 
nu e destul numai să-i spui, că, a 
lăsat deschis, ci trebue ca pe loc 
să-l întorci înapoi să închidă, și 
se-1 întorci înapoi ori de unde ar fi 
și ori cât de grăbit ar fi. Decă nu 1 
vei întPrce ori de unde ar fi, și dâcă-1 
vei întorce în tot-deuna, atunci îșl 
va dice în mintea lui: se vede că e 
mare nevoe ca să închidem, ori cel pu
țin va fiice: trebue se închid, căci alt
fel nu scap; me întorce de ori unde 
v da fi,

Ori ce ar fiice, însă, și ori ce ar 
gândi, resultatul este același, resul- 
ca'ul e că se va obiclnui să nu mai 
lase ușa ori porta deschisă, ci leva 
închide și încă le va închide cu bă
gare de săma, fără să le isbâscă or! 
si le strice.

Dâr acăsta este numai o pildă.
Nu numai cu ușa or! cu pbrta 

trebue făcut așa, ci cu tote.
Așa se învață ordinea.
Așa se face educația.
Trebue răbdare și stăruință, da; 

der fără ele nu se păte.
(,,Alb.“) Th, 1). Speranță.

OZvdZT^,.

Cete-va cuvinte asupra culture! 
ovesului.

Ovăsul este una din plantele 
cele mai puțin pretențiose, el rău- 
șosce bine pe tote terenurile, pe lu
turi, nisipuri, argile compacte, tere
nuri turbose etc. Reușesce bine și 
dă bobe frumose și grele, cu deose
bi re pe terenurile bogate în calcar; 
m streinătate, unde calcarul (varul) 
lipsesce, se dă sub formă de super-

fosfat de calciu cam 200—250 kgr. 
pe hectar, care se respândesce și se 
îngropa ușor puțin înainte de se
mănat.

Chiar e.a întindere, cultura ove 
suiui ocupă un loc forte mic între 
plantele, ce noi cultivăm, și în loc 
de a merge spre crescere, din contră 
merge spre descrescere.

a) Băbele fac la noi basa hranei 
cailor de trăsură și călărit, servind 
ca. producător de forța (escitant), fapt 
datorit unui corp particular, ce con
fine, numit cwenină; în stare de uru- 
ială (măcinat) formeză o hrană ex 
ceientă pentru boi; în aceeași stare 
dată la vaci și oi le măresce canti
tatea de lapte, la porcii de îngrășat 
dă un bun gust cărnei, dat găinelor 
le face mai ouetdre.

b) Paiele se întrebuințeză cu suc
ces în alinv ntațiunea animalelor și 
s’a observat, că conțin, în termen 
mediu, mai multă proteină brută în 
comparație cu paiele cerealelor de 
tomna.

c) Pleva de oves. care în ma- 
ioritatea cașurilor putrefiesce pe câmp 
seu arde, formeză unul din cele mai 
hune substanțe, ce pote servi în ali- 
mentațiunea vitelor, și anume, în a- 
niestec, cu sfecle seu cartofi.

Din cele spuse pănă aci, cred 
că se vede destul de clar multiplele 
întrebuințări ale ovesului și pe ne
drept se lasă acestă cultură în voia 
întemplărei, sămănând ovesul pe su
prafețe mici și în condițiun! proste. 
S’a semănat astfel pentru cuvântul, 
că e eftin, ef'tinătate, care cred că 
se compenseză prin producfiune, er 
în 1901 și prin preț, care e destul 
de ridicat.

Același lucru, ce se observă ia 
noi, se observă și în streinătate și. 
în special în Franța s’a remarcat, 
că se sâmenă prea puțin oves și în 
condifiuni prea proste, din care 
causă producțiunea scade pe fie-care 
an cu 25°/0, pe când prețul se urcă 
cu 2O°/o.

In Franța, după d-1 Gere pro- 
ducțium-a scade din causă că fie-care 
agricultor nu sâmănă decât suprafața 
strict necesară ce-i trebue pentru 
alimentațiunea vitelor, er când re
colta e slabă cumperă dela alții, cum 
s’a întâmplat în 1901, în care se 
estimâză, că s’a important aproxima
tiv 4 milione de quintale, ceea-ce 
represintă o valore de 75 milione lei.

Importul cel mare de oves, ce 
l’a făcut Franța în 1901 a făcut pe 
toți cultivatorii se-și îndrepte privi 
rile asupra acestei importate culturi.

Dâcă la noi nu s’ar semăna, ca 
întindere, mai mult oves, der cel 
puțin se i-se dea și lui ÎDgrijirl mai 
bune; o arătură bună de tdmnă și 
o semînță bună, sunt condițiunile 
principale pentru buna lui reușită.

In privința seminței țin sS spun, 
că la noi se dă prea puțină aten
țiune, se semănă an după an aceeași 
semînță, fără a o mai selecționa sâu 
chiar schimba cu o altă produsă de 
cultivatorii, ce se ocupă excluși-»’ cu 
cultura plantelor pentru producerea 
de semințe; prin întrebuințarea ace
leași semințe plantele îșl perd cali
tățile și ne dau un produs slab și 
fără beneficii reale.

Sunt o mulfime de varietăți de 
ovâs și care, în general, se despart 
în 2 categorii, după culore, în ovese 
albe și ovese negre.

Intre ovesele albe putem cita: 
ovesul Ligovo, galben, gigantic, An- 
derbeck, alb de Podolia, de Româ
nia și altele.

Intre ovesele negre putem cita: 
Noir Coulomiers, ovâs cenușiu de 
Houdan, ovâs negru de Ungaria, 
oves de Brie, de Bretania, de Mol
dova și altele.

Ori care ar fi varietatea ce se 
cultivă, trebue luată din loc sigur,

pentru a nu fi degenerată Alegând 
o sâmînță bună și preparând bine 
terenul, natural că producțiunea se 
va mări și, pe lângă multiplele lui 
întrebuințări, adăogând că și prețul 
lui se ridică din ce în ce, cultura 
ovesului ne va aduce foldse reale și 
odată cu Delval voiu spune și eu: 
Agricultori, gândiți-ve la oves.

(„J. S. C. Agr.“) E. Petrtni,
agronom.

Ceva despre îngrijirea pomilor roditori 
în cursul primăverei.

Curățirea ramurilor. T<5te ramurile 
uscate, precum și ramurile, cari sunt prea 
dese și cari se încrucișeză înlăuntrul co- 
rânei, trebue să se tae cu ferestrăul cât 
se p<5te de aprdpe de ramura principală și 
în mod pieziș, âr tăietura, după-ce s’a ne- 
tefiit cu cuțitul, se unge cu baligă de bou, 
cu păment lut.os sâu păcură. Lăstarii, cari 
cresc din tulpină sâu din rădăcină, trebue 
tăiați. O coronă prea dâsă nn pâte să 
producă rdde multe și gustose. Dintre toți 
pomii roditori numai la nuc se vor face 
curățiturile în mod deosebit.

Întinerirea pomilor betrâm se face 
prin tăerea ramurilor bătrâne cam de o 
jumătate metru de la tulpina mamă, pen
tru a da lăstari din nou, seu se tae ramu- 
rele bătrâne și se lasă cele mai tinere, ca 
mustul sâu mâzga să potă circula, fără ca 
să fie împedecată. «Acestă tăere se face 
atunci, când pomul nu mai produce rdde 
de loc, seu forte puține. Prunul și caisul 
trebue reîntinerit tot-dâuna din lO—lOanl.

Reultoirea. Decă pomii sunt sterpi 
de soiul lor, se altoesc pentru a doua dră 
în luna Aprilie sâu Maiu. Altoirea se face 
în cdje sâu în despicătură. Se scurtâză ra
murile, cari se altoesc, lăsând dedesubtul 
tăeturei o ramură mai mică, ca să pdtă 
circula (umbla) sucul (mâzga), âr ramurile 
cari nu se altoesc, se tae pe rând în timp 
de 2 sâu 3 anî.

Săpatul și gunoitul pomilor. Pomii 
roditori trebue săpați cel puțin odată pe 
an: tdmna seu primăvara, fiind-că fac 
pome mai multe și mai bune. înainte de 
a săpa pomii se curăță erba sâu alte bu- 
ruenl, cari au crescut în timpul anului, cu 
sapa, și după aceea să sapă pământul cu 
casmaua (hîrlețul, arșeul) de jur împrejurul 
pomului, cam de un metru. La săpat tre
bue băgat de semă să nu se vateme ră
dăcinile, cari sunt mai la suprafața pă
mântului. Decă pământul este mai lutos, 
se pdte săpa mai adânc ; âr decă este, 
mai năsipos mai în față, ca să nu ajungă 
arșița sdrelui pănă la rădăcini și astfel să 
facă mai mult rău, decât bine. Pământul 
săpat este bine a se amesteca cu gunoiu 
putred, ca să crâscă și să rodescă mai 
bine. Gunoitul se pote face din doi în doi 
ani. După ce s’a săpat, se potrivesce cu 
grebla, astfel încât se formeze ca fundul 
unei căldări, ca apa de ploie se se potă 
stringe cât mai mult la rădăcină, ca po
mul în timp de secetă să nu sufere în 
crescerea lui din lipsă de umefielă.

(„B. E.“)

POVEȚE.
Clleiil de lipit sparturile la 

vasele de lemn. După cum se scie, 
vasele de lemn și în deosebi buțile, 
butoiele, vedrele’ și alte lucruri, ca
pătă une-orl erepăturl și găurele. 
Un cleifi forte trainic dobândim, 
dâcă topim împreună într'un vas, pe 
cărbuni aprinși, și anume: 6 părți 
unsbre de porc (untură), 4 părți sare 
și 31/3 părți ceră, adăugând în urmă 
4 părți cenușe cernută, de fag. < le- 
iul astfel preparat se aplică în stare 
caldă. Prisosul se păstrâză la un loc 
uscat, într’o sticlă sâu alt-ceva. Pen
tru a-1 pute întrebuința, ajunge se 1 
încălfiim mai întâiG. Crepăturile se 
pot astupa și cu un amestec din 2 
părți seu, tot atât câră și o parte 
praf de marmură. La crepăturile mai 
mici se pâte aplica chiar și numai 
seu, care se presară cu ciment me- 

1 runt, seu cenușă.

l^rba mare.
La întrebarea pusă în Nr. 55 al „GL 

Tr.“ asupra rădăcinei de iârbă mare, Vă 
comunic următorele:

Numele ei botanic e Inula Helenium, 
Radix Enuiae, Radix Helenii sâu Radix 
Inulae, uemțesce Alant, Alantwurzel, He- 
lenkraut, Glockenwurzel, Franțuzesce Aunâe, 
Aulnâe, Oeil de Cheval. Plantă ce cresce 
prin Europa de mijloc, adecă și pe la noi 
în locuri umbrose, pe lângă garduri. Cresce 
pănă la o înălțime de doi metri. In unele 
locuri se cultivă prin grădini, pentru florile 
ei galbene și pentru rădăcina, care are mai 
multe întrebuințări. In farmacii se găsesce 
numai rădăcina uscată, tăiată transversal, 
sâu longitudinal. întrebuințarea ei — deși 
forte rară — e datorită substanțelor aro
matice, ce ea conține. Tote aromaticele, 
începând cu terebinthina și Eucaliptul sunt 
întrebuințate cu succes contra ofticei, ast
fel și iârba mare.

Proprietățile sale medicale sunt: to
nice, excitante, dioforetice si e recoman
dată cu deosebire la Catharele chronice.

Se mai dă în cașuri de slăbiciune ge
nerală la fetele tinere când nu au mens- 
truația regulată. In luna Martie femeile îșl 
spală părul cu ciaid de iârbă mare, ca să 
crescă.

Rădăcina fiind forte aromatică se 
afumă cu ea prin casă.

Se administreză în praf 2—4 grame, 
infusie (ciaifl) 2O°/00, duloâță 4—8 grame, 
Tinotură 2—8 gr., vin 15-150 gr., sirop 
20—60 gr., decocțiune 20n/n0.

Intern se dă infusiunea, extern decoc- 
țiunea. Infusiunea se face ca un ciaitî obici
nuit, er decocțiunea fierbânduse apa îm
preună cu rădăcina 15 minute.

Petra, farmacist.

Căsetoria la diferitele popore.
Originea familiei înoepe, pe păment, 

din momentul când s’a creat între părinți 
și copil o legătură durabilă, fie-care popor 
avend însă o idee diferită asupra ei. Ne
groizii, cari trăesc prin pădurile insulei Bor
neo, nu au chiar astfifil vre-o idee despre 
familie, ci formând cete întocmai ca mai
muțele, nasc copil pe sub arbori și nu sein 
de denșii, decât numai atâta timp, cât nu 
le sunt absolut indispensabili, urmând în 
tot exemplul celorlalte animale. La popo- 
rele tropicale copiii trăesc în mijlocul ce
telor, fără a-șl da socotâlă, cari le sunt pă
rinții ; âr femeile tribului se ocupă de toți 
copiii în tocmai precum îngrijesc și de tote 
celelalte nevoi ale vieții, fără a da vre-o 
deosebită atențiune aceluia, care este al 
lor. In Noua-G-alie-de-Sud (Oceania) fie-care 
trib coprinde două cete și unirea nu este 
permisă, decât numai între membrii din 
cele două cete, adecă bărbatul trebue să 
fie din o câtă, âr femeia din cealaltă și 
chiar după unire fie-care îșl păstrâză câta 
lui. Sunt alte triburi prin Australia, la cari 
avem filiațiunea fernenină, adecă urmașul 
unui om este fiul surorei sale. In insulele 
Andamane și la istmul Daricu femeile so
cotesc ca nepoliticos a nu primi declara- 
țiunile cuiva. Sontalil (trib din India) se 
căsătoresc o dată pe an, și atunci toți can- 
didațil la căsătorie trăesc împreună cu vii- 
torele lor soții timp de șâse dile, după care 
interval fie-care păreche se duce la casa ei. 
In Noua-Zelandă tinărul, care vrâ să se că- 
sătorescă, se înțelege cu părinții fetei și 
apoi trebue să se prefacă că le fură, însă 
acâstă prefacere dă loc la scene tragi
comice, de-ore-ce fetele din acâstă regiune, 
fiind de regulă forte robuste, opun o mare 
resistență și lupta durâză câsurl întregi, 
rupendu-șl atât ginerile, cât și miresa tote 
hainele, ba de multe-on se întâmplă, ca 
după totă truda, miresa să reușescă a fugi, 
și atunci comedia trebue să se repete ârăși 
dela început. Locuitorii numiți Ahițt (din 
insulele Filipice) îșl lasă fiica pe care do
resc să o căsătorâscă în vre-o pădure; aci 
fata nștăptă pănă la răsărirea sorelui și, 
dâcă de atunci și pănă la «punere se gă
sesce vr’un tînăr, care să o potă prinde, 
atunci cu voie seu fără, ea devine șoția ti- 
nărului. NomacJiI din părțile centrale ale
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Asiei fac din căsătorie un fel de vînătore 
(nu însă de zestre ca la europeni). La Cal
muci, fata pornesce în gcma calului, er tî- 
nărul o urmăresce, și dâcă reușesce a o 
ajunge mai înainte de a reintra în curtea 
părinților ei, atunci îi devine soție, er în 
cașul contrar nu. Mongolii, după-ce se în- 
voesc asupra căsătoriei, ascund pe mirâsă 
și apoi ginerile trebue să o caute pănă-ce 
o găsesce și atunci îi devine soție. Poporul 
Camciadal are obiceiul, că ginerile trebue 
mai întâiu să servâscă pe socru timp de 
câțl-va ani și după-ce l’a mulțumit cu ser
viciul, apoi trebue să se lupte cu fata până 
ce o pote răpi, însă în acestă luptă tînărul 
sufere lovituri atât de la miresă, cât și de 
la tote prietenile ei. Locuitorii din Bengal 
fac din căsătorie un fel de piesă comică, 
de-orece fac un simulacru de luptă, er mirii 
apar vopsiți cu sânge pe frunte, spre a păre 
că sunt răniți.

Mac-Lennan în „Primitive Mariage11 
descrie în modul următor o căsătorie din 
provincia indiană Orissa: Campbell fiind 
în apropierea unui oraș a aucjit un mare 
sgomot și credend că este vre-o mare certă, 
s’a dus să o vadă. Ajungând la locul gălă- 
giei, vedu un om cărând un mare sac, îm
prejurul omului erau vre-o treizeci de ti
neri, cari îl apărau contra loviturilor unei 
cete de femei tinere. Cerând esplicație, ’i 
se spune, că omul este un ginere, er sacul 
cuprinde pe mirâsă, pe care o duce în sa
tul lui; ținerile femei sunt amicile miresei, 
cari caută să o scape, lovind cu bolovani 
și ciomege pe tînăr. Ore nu găsim oreșl- 
care asemănare între fapta amicelor mire
sei din Orissa și multe din amicele mire- 
selor europene, cari, decă nu cu . bolovani 
și ciomege, der cu vorbe dulci caută a lovi 
în logodnicul prietenei lor?

La Mandingil din Africa tînărul, după- 
ce se înțelege cu viitorii săi socri, trebue 
să vie la casa viitorei sale și să o răpâscă 
în fața întregei ei familii, care rîde de văi- 
tăturile tinerei fete. Eschimoșii din nordul 
Americei au reguli și mai curiose, a-a la 
ei miresa trebue să plâDgă și să se vaete 
tot drumul dela casa ei și pănă la intrarea 
casei ginerului, er aci de odată trebue să 
arate cea mai mare veselie posibilă. In 
Groenlanda mirele este ceva mai garantat 
în contra bătăilor, de-orece nu merge el 
însuși spre a-șî răpi viitorea soție, ci tri
met» vre-o două seu trei femei bătrâne, pe 
cari însă trebue se le plătescă bine.

Iu Țera-de-foc mirele îșl fură cu lun
trea pe viitorea sa jumătate; âr în Guate
mala se vede, că ginerii au o căutare mai 
mare, de-orece socrii sunt obligați a veni 
ei înșiși la ginere acasă, aducând bine în
țeles și pe viitorea soție. In fine răpirea este 
în obiceifi și la multe din poporale Euro
pei ; se scie, că și la țăranii noștri să prac
tică câte-odată acest obiceiiî.

Din studiile făcute de sociologi s’a 
dovedit, că captura la căsătorie există în : 
Australia, Noua-Zelandă, Malaesia, Micro- 
mesia. Indochina, India, Siberia, Turkestan, 
Arabia, Asia apusenă, Africa, la Pieile roșii 
din America și la unele din poporele Eu
ropei. Pe lângă acestea se mai găsesc apoi 
și alte o mulțime de obiceiuri variate, cari 
ne arată, că diferitele poprire au opiniunl 
cu totul deosebite asupra căsătoriei.

Vorbe înțelepte.*)

*) Culese de A. C. Popovicl. Editura „Mi- 
nerva“ Bucurescl. 1 Leu 50 bani.

Acum. în loc de arme curate, lncitrire, 
Eu văd, că se preferă hulirea *mânjitore.  
Orî-cine stă ’n arenă de tină are parte... 
Eu, nedeprins cu tina, me țin de ea de

oparte.
Alexandri.

Nici un vițiu nu e așa de îndrăsneț, 
ca să nu-șî împodobescă fruntea cu un 
semn al virtuții.

Shakespeare.
Cântarea-i mângâierea celor-ce pă

timesc.
D. Petrino.

Cine vede greșelile și nu vede și pri
cinile lor, nu vede decât jumătate; cine

GAZETA TRANSILVANIEI.

vede însă și pricinele, își schimbă mânia 
în compătimire.

Herder.
Cine crede, că prin profesarea unei 

serii de frase a înlocuit munca, deci liber
tatea și cultura, acela se prenumără, fără 
s’o scie, între parasiții societății omenesc!, 
între aceia, cari trăiesc pe pământ spre 
blestemul, rușinea și demoralisarea po
porului.

Eminescu.
In pretențiunea etică a popritelor 

deșteptate la consciința lor națională pen
tru o liberă desvoltare și pentru a fi re
cunoscute ca subiecte naturale ale statu
lui, — zace esența și tot-odată profunda 
îndreptățire morală a ideii de naționalitate.

Alex. Mocsonyi.
Vai! Patria se pierde, căci inimi 

nu mai sunt!
Nicoleanu.

O educațiuneîn sens cosmopolit, care 
ar ave tendința să facă pe tinerime să nu 
aparțină nici unei națiuni, ci omenirei în 
general, în abstract, e o utopie. Prin o 
asemenea educațiune, fără caracter na
țional pronunțat, nu s’ar produce decât 
caractere omenesc! bastarde. Nici o na
țiune cu consciință de sine nu pdte dori 
ca se se formeze ast-fel de caractere în 
sînul ei.

I. Popescu-Sibiiu, 
Educațiunea națională.

Esperiența e ca steua polară, ea nu 
le luminezi omenilor decât sera.

La Rochefoucauld.
Când dicem Român, fantasma psi

hologică care trece pe dinaintea ochilor 
noștri, e un om al cărui semn distinctiv 
e adevărul.

Reu său bun, Românul e adevărat. 
Inteligent fără viclenie, rău — decă e rău 
— fără fățărnicie; bun fără slăbiciune, 
c’un cuvent, mi-se pare că atât calitățile, 
cât și defectele Românului sunt întregi, 
neînchircite; el se arată cum e. N’are o 
cocrișă intelectuală seu fisică ce caută a 
o ascunde, nu are apucăturile omului slab; 
îi lipsesce acel iz de slăbiciune, care pre- 
cumpănesce în fenomenele vieții nostre 
publice sub forma linsă a bizantinismului 
și a espedientelor.

Tote figurile acele fățarnice și rele, 
viclene, fără inteligență, trite acele câte 
ascund o duplicitate în espresie, ceva hi
brid, nu încap în cadrul noțiunii „Român“.

Eminescu.
Nu ar esista o cestie socială, decă 

bogătașii ar fi fost pătrunși de iubirea 
de rimeni.

Maria von Ebner-Escheribach.
Noul Testament este pentru noi îneă 

o carte cu șepte pecețt. In creștinism, 
sunt vecinice adevăruri de studiat.

Novalis.

TE ȘI 33 TOTS.
Un eopil cuaninitc pentru norocul 

părinților lui.

La Paris pe strada Des deux Enfants 
se plimba o femeia frumușică cu fetița sa 
de șese ani. In plimbare s’a întâlnit cu băr
batul ei, care a părăsit’o de câte-va luni. 
Bărbatul era încasator la o bancă mare și 
ținea în mâni o cutie de aramă, în care 
erau ‘250.000 franci. Când a observat pe 
nevasta și copilița sa, a pus cutia pe mar
ginea trotuarului, șl-a îmbrățișat fetița și a 
început a vorbi cu nevasta sa. Femeia i a 
făcut reproșuri penrtu necredință și bărba
tul i-a răspuns forte iritat. Certa a atras o 
mulțime de rimeni lângă ei. A venit îndată 
și poliția, care i-au condus pe amândoi la 
poliție.

Acolo i-a venit în minte bărbatului 
că a uitat banii pe trotoar. înspăimântat 
a alergat îndărăt la locul unde s’a fost în
tâlnit cu nevasta sa. Fetița ședea încă pe 
marginea trotuarului și păzia cutia. Când 
fetița vădii pe tatăl ei apropiindu-se, îl 
întrebă:

— Tată, tu ai perdut tsta?

Din cale afară fericit îșl ridica părin
tele copilul și-i acoperi fața de sărutări. Cu 
fericire a alergat îndărăt la poliție unde 
s’a putut încă întâlni cu nevasta sa. Acolo 
îndată în fața celor de ia poliție s’au îm
păcat și de atunci e sfântă pace între ei.

*
tuni Fură Turcii.

La Smirna s’a făcut o mare defrau- 
dare. Casierul primăriei, Emin Efendi, a 
dispărut din timpul sărbătorilor Curban- 
Bairam.

El șl a cerut concediu pe motiv de 
bolă. Prelungirea absenței sale a dat loc 
la bănuell și s’a găsit că Emin Efendi nu 
a fost de loc acasă, de săptămâni întregi.

S’a numit o comisiune să verifice soco
telile și s’» găsit o lipsă în casă de aprope 
60.(00 de franci.

Se crede, că Emin Efendi a spălat pu
tina, mergând în America.

Este primul turc, care a făcut o de- 
fraudare după sistemul european.

Pănă acum nici un turc, care a furat, 
n’a simțit nevoia plecărei în America.

POSTA REDACȚIUNEI.
Un preot doresce a înființa în parochia sa 

o „Reuniune de femei pentru ajutorarea fi împodobi
rea bisericei“. Preoții, în parochiile cărora esistă 
astfel de reuniuni, suat rugați a trimite un esem- 
plar din statute la redacția nostră, spre a se pu
te transmite preotului doritor de a împodobi casa 
Domnului. •*

MARTIE. (1903) are 31 dile. GERMENAR.
Calendarul septexxiân.ei.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

16 Sf. m. Sav. Papa
17 Alexa
18 S. Ciril Aep. 1'er.
19 Hrisan. și Darie
20 Ssfți. uc.în munți
21 C. pâr Iaoob
22 8. m. p. Vasilie

29 ludic*.  Eust.
30 Quirinus
31 Amos

1 April. Hugo
2 Francisc
3 Richard
4 Amalia

- - A. TT" 1

Fac cunoscut onoratei mele clien
tele cumcă de acjl încolo cancelaria 
mea advocațială se află în suburb. 
Fabric, strada Recașnluî, casa proprie 
Kis Zsak utcza 5.

Timiș 6 ra, 23 Martie n. 1903.
PaveS Koiaa’ius,

advocat.

0 casa d.e vânzare
în comuna Bran care constă din 4 
odăi, bucătărie, cămară, curte spați i- 
să, done grajduri și gradină de legumi se vinde din mână liberă

Informațiunl ae pot lua dela 
proprietarul BariaSis Jâzsef,

hotelier in Zernești.

■4eeS0aa.33-j6G-36asa'30Ba0=3așâsaaw&$
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Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că pentru 

Văpsitona și spălătoria chemică 
din Brașovul-vechlu, Str. lungă Nr. 134 

primesc ©Sjsecte de văpsit șă curățit 
și în oraș la casa din Tergu Inului Nr. 27.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame, din 
mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de mobilă, panglici, 
dantele, perdele, umbrele etc., se curăță în 12 bre așa de perfect, 
că devin ca nouă

Specialități: din stofe de Eamgarn curată cu dese- 
vîrșire glanțul, ce sfi ivesce. Văpsitorie de blănuri, pene de 
struț și mănuși glac6 de pele.

La cas de necesitate, me rog a face încercare cu stabili
mentul meu.

C»iuaiHie cl’afai'ă. se esecwtă. prompt si ieftin.

Josef Schmitz, 
văpsitorie și spălătorie chemică 

2—5,(902). vuD-veeliIu strada lungă Hr. 134.

se
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 27 Martie 1903

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

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

n Grâu mai slab . . . 13 10
Grâu amestecat , 9 90
Secară frumosă. . . 8 30

n Săcară mijlocia. . . 8 —
n Orz frumos .... 7 60

Orz mijlociu. . . . 7 40
11 Ovăs frumos. . . . 5 50
n Ovăs mijlociu . . . fi 30
T» Cucuruz .................... 9 50
W Mălaiu (meiu) . . . 8 —
71 Mazăre........................ 16 —
71 Linte........................ 16 __
n Fasole........................ 16 —
71 Sămânță de in . . . 17 70
71 Sămânță de cânepă . 7 60

Cartofi........................ 1 40
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
71 Carne de porc . . . 1 12
n Carne de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
l’V 71 Său de vită topit . . 64 —

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 26 

Martie n. de 28,344 capete, la 25 Martie 
au îutrat 2149 capete și au eșit 640 capete, 
rămânând la 26 Martie n. un număr de 
29,813 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 128 —130 fii. tînărăgrea dela 
139—140 fii,, de mijloc dela 138 -139 fii. 
— Sârbescâ: grea 135—137 fii., de mijloc 
134-135 fii., ușoră 132—134 fii. kilo
gramul

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

Oe w îidare 
done clopote ie biserică,,
în stare bună, în greutate unul de 
900 klgr , altul de 600 klgr.

Oferte se primesc pănă în 30 
Aprihe a. c

Cristian, lângă Brașov. 
MARTIN ZERELLES.

Oentru sesouul de primăvară 
sm sosii 

uovităp de haine
pentru bărbați, copii și băețl, btane 
și iefime la

B. ASCHEK, 
Strada IPoi'ții Bfr. îî.

1
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INSC11NȚARE!
Am onorea aduce la cunoștința On. public, că am eșit 

din firma

FRAȚII NAGY
Cioplitorie de peatră și DEPOSIT DE MONUMENTE sepulcrale din Cluj, 

și am Buat asupra mea dela aceiaș firmă 
XȘepositT^Ll localitate,

unde lucrez și cioplesc monumente sepulcrale 
bIîba maateB’âal fâs*  și «1 anapaites 8, scos din carielele 

mele precum și bbb a a*  sau ură, de bai o 1» i E ă.
In marele meu deposit se cu 

prețuri ieftine: «— 
marmură, granit, syenit, labrador, ande- 

syt și petri de nâsîp din Cluj, durabile 
și scutite de îngheț.

De asemenea iau în antreprisft 
ori-ce fel de lucru de cioplit 
piatră ?a zâdâri.

, Devisuri și prețuri curente stau la disposiție gratis.

w De sprijinul Ou. public se rogă 

lOS^F HAGY, măestru în cioplitură de piatră.
Ca'e > ferată, Sa ramificația Tramvaiului.

1 - C, 905.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-1 presenta (în embalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Aprobat de primele capacității ale elasticei aii» Wiena.

Prima destilerie de cognac triestină Camis și Stock în Bar 
cola la Triest recomandă

Cognac medicinal 
indigen, după sistem francez cu dop de controlă al institutului 
de analisă al Reun. gen austr. a farmc.iștilor din Viena.

O sticlă cor. 5.—, juni. sticlă. cm*.  8-6®.
Se află de venerare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în embalaginl 
original) institutului indicat (Yieua IX) spre analisă gratuită.
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Mare fepdt dig Pânzărie a. lui Benedict SchrolL 
Se vinde eu toueata, cm prețMă «8e fabrică, 

per cassa se dă semite de 8°|0.

>M FRAȚII ȘIMAY
hxi Brașov, Târgul grâului nr. 3. u CD

Trusouri complete pentru mirese;
ft O

fî

CD deposit de MWWl fă de masă; zr o
• rd

‘EE

fi
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 7-1

* £><

eN ° ”■
OT
Kt r-i dame, articole de modă, indigene și streine. * -CD M >—• glfi

R
® a^v . Se primesc comande pentru vestminte

® B
“ pasS de dame și bărbați, care se vor esecuta cât se •S.B

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

S'ro
ari Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi i ID

A»
LJ

Săpun SCHICHT
M F. C 2^:

seu

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

c e I m a î i C ft Sila

Clieia I
HK
K

Nu conține ingrediențe streine vetămătdre.

Se ©apetă

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

47 -00.(7*25),

Cj In atențiunea Onor. Dame!!!
Q TDinpa ce mi-am mutat >Aagâzinul meu «le 

Coxxfccti’VLzxi de ZDsixxxe 
din Strada Vâiasii 

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
«lisa pâaEă Șirul istuhti ®8, 

tot acolo am aranjat un SJkLOLT separat pentru 

CONFECȚIUNI DE DAME. 
Am onorea a aduce la cunoștința Onor. Dame, că sunt 

in posiție a corespunde cerințeior celor mai pretențiose n 
c y acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese, 
nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ielti- 
nătatea. — Revine ia o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

rl\»t-(ieai8î2a asortameat saltare și cei mai hou! 
Tot-odată imî ieau voie a recomanda și bogatul meu 

DEPOSIT DE HAINE, 
gsesiiB’u lbăs*bațl ? hăețV șa ©opi¥, 

după cea mai noă modă, cu prețuri torte ieftfiue« 
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt

7—50.(877). cu totă stima

Kog a fi”cu atentie la firma!! HEINRICH SCHUL.
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Avem onorea a recomanda pentru sesonul de primăvară 

DEPOSITUL NOSTRU 
bogat asortat cu postavuri și haine gata, 

ca fabricate dm terîă sb stremătate:5 ■
i mai moderne ștofe

55

55

55

Cele
5?

51

55

Un
„ pcvu^iu „ „

Costume gata bărbătesc! 
Pardisiuri . . „
Ooublulster.......................

$©
$
oîn

55

51

55 

în

sus.
55 

n

Ti 
sus.

55

51

55

55

metru
55

55

55

15
16
10
11
12

2 —
3 —
3 —
3.50

de costumuri dela fi. 
„ pardisiuri „ 
„ Dooblsofe „ 
„ Strichgarne negre

75

55

55 

costum bărbătesc lucrat după mesură dela 
pardisiu r „ „

57 » 55

55

55

n

95

55

55
fi.

55

n

5?

55

0oV
71

55

Haine gata gientru fli&eți și copii forte ieftine.

Comande din
Invitând 

semnăm

2—6/887).

provincie se efectueză grabnic și ieftin. 
On public a ne visita în număr cât mai mare

Cu totă stima:

Depner, Koth. &. Westerner, Stadia W&babSm Wb% 3. ('Edificiul ,,Sparkassa“). o
X X M X X X X M M X X X M X X X MM 'X
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Ciuoe seu stea cluplă. electro - magnetică
Patent 3ST±. 06967.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa

Nu e mijloc secret, 

pe lângă garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, impedecarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, hătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, autțul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul iujiat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cance'ari- mea se ajlă atestate incurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu muițămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste atestate- 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că apiaratul meu nu e permis se se 
co -furde cu aparatul „Voltu.u, de ore-c- „Clasul- Volta11 atât în G-crmania cât și în Austio- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi.

Prețul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 am.

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
Expediție din centru și locul de vendare pentru țeră și străinătate e : 

MÎÎLLER ALBERT, Budapesta, v> coițul strada KăBmăn.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


