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pelik Nachf., Anton Oppelik. 
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berger, Ekstein Bomat. Inliu 
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PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blican mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

(Numer de Duminecă 12).

„gazetă" iese în fie-care iji. 
Abonamente jenirn Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Dumlneoă 4 cor. pe an. 

Pentru România, și străinătate ■ 
Pe un an 40 franci, pe ș6so 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rli de Dumineca 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tete ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Administrațiunea^ Piața marc, 

Târgul Inului Nr. 30. etngiu 
I.: Pe un an 20-cor., pe șâse 
luni 10 cor-, pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esein- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiuntle 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 67.— Anul LXVI. Brașov, Duminecă 23 Martie (5 Aprilie).
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Cu 1 Aprilie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

cordne, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonamente numai Ia numerul poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corone, pe șese luni 2 corone

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ÂDMINISTRAȚIUNEA.
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întărirea alegerei dela Arad.
După o trăgănare destul de în

delungată, causată în parte mare 
prin neîntărirea primei alegeri de 
Episcop în urma morții lui Iosif Goldiș, 
și după multe sbuciumărl interiore, 
scaunul vacant episcopesc al diece- 
sei române greco-orientale a Aradu
lui este în fine erășî ocupat. Foia 
oficială din Budapesta publică în nu
mărul său de Mercur! autograful 
prea înalt, prin care Majestatea Sa 
întăresce alegerea de Episcop a ar- 
chiniandritului Ignatie Papp, sevîr- 
șită de cătră Sinodul electoral al 
eparchiei Aradului în c|iua de 30 
Ian. v. (12 Febr. n.) anul curent.

De când cu alegerea acesta din 

urmă li-s’a luat așa cjicend apa dela 
moră manifestațiunilor adeseori vio
lente și pătimașe ale antagonismului 
dintre cele doue partide electorale; 
acele au devenit tot mai slabe și mai 
rari și sperăm, că acum, după întă
rirea alegerei și ocuparea definitivă 
a scaunului episcopesc, vor înceta 
cu desevîrșire.

Speranța nbstră este legată în 
primul rend de însăși persbna nou 
alesului ,U. întări,țului Episcop, care 
prin purtarea sa cumpănită, iubi 
de pace și bună înțelegere din trecut 
și prin faptul, că tote silințele sale 
în curs de peste trei-cțeci de ani au 
urmărit numai ținta de a înainta 
marile interese ale unei bune ad- 
ministrațiurn în biserică și de a în
tări așecțămintele ei de binefacere și 
culturale, ne dă garanția, că nu se 
va lăsa sedus sdu impins de nimeni 
pe cărarea prăpăstidsă a vrajbei și 
a intrigelor, ce fac să slăbăscă și se i 
degenereze forțele cele mai bune și 
sănătose ale organismului vieții nbs- 
tre bisericesc! și naționale și produc 
pretutindeni unde se ivesc desbi- 
narea hidosă și omorîtdre.

De aceea am afirmat imediat 
după alegerea de la 30 Ianuarie v. 
anul curent, că este îndreptățită aș
teptarea, că alesul sinodului, ca unul 
care cunbsce bine diecesa și omenii 
ei, „nu numai că nu va părtini pe 
cei ce eventual ar cere se se con
tinue sistemul de resbunare, inaugu
rat de mai înainte; dbr va căuta 
chiar se ’ndrepteze ceea ce s’a stri
cat pănă acum în acâstă privință 
ca să se restabilescă pacea și buna 
înțelegere între diecesam, și se ’nce- 
teze odată sportul primejdios al 
partisanilor vrajbei11...

Așteptările celor doritori de 
pace și bună înțelegere au fost sus
ținute și prin declarațiile, ce le-a 
tăcut noul Episcop după alegerea 
sa înaintea sinodului, și pe cate pri
vată. înaintea sinodului a făcut 
promisiunea serbătorescă, că va con

duce biserica în spiritul păcii și al 
dragostei creștine, și că va lucra 
pentru buna înțelegere între credin
cioșii bisericei și conaționalii săi. 
Er la diferite ocasium a declarat că
tră ©articulari, cu cari a convor
bit, ,că nu cunosce partide în biserică.

De va precede pe temeiul aces
tei promisiuni în tote, cu înțelep
ciune, cu cumpătare și respectând 
și pe cel mai neînsemnat dintre cre
dincioșii săi după adevăratul seu 
merit, fiind drept și binevoitor față 
cu toți și., stăruind a-i uni la comună 
conlucrare pentru progresarea tre- 
bilor bisericei și a culturei neuAUlluț 
românesc, Episcopul Ignatie Papp 
nu numai va împlini un postulat de 
căpetenie a matei și grelei sale 
chiămărl, der va binemerita pentru 
biserică și națiune.

Ohiemarea unui Episcop la noi 
Românii, în împrejurările de față, 
este îndoit mai însemnată și mai 
gravă, decât la alte popore, cari 
sunt mai favorisate de sbrte.

Pe lângă considerațiunea, ce 
face să aterne așa de mult dela chi
pul cum își înțelege un Episcop la 
noi înaita sa misiune în timpuri ca 
cele de față, mai vine și faptul, că 
diecesa Aradului este cea mai mare 
și estinsă dintre diecesele provinciei 
metropolitane gr. or. și are deci un 
rol distinct în viăța bisericăscă și 
națională.

Problemele ce se impun deci 
noului Episcop nu sunt ușore. De 
aceea va lucra bine și înțelepțesce 
dără va face apel la sprijiuul tuturor 
fiilor diecesei serioși, harnici și cu 
inimă pentru căușele sfinte, fără 
deosebire. Fie-căruia să-i dea teren 
și ocasiune de a contribui cu talen
tele și cu munca sa la opera de 
consolidare bisericescă-națională. Pe 
toți să-i trateze cu iubire și nepărti
nitor.

Numai așa va pută se combată 
cu succes relele porniri ale omeni- 
lor vrajbei și se pună fundament

trainic bunei înțelegeri între fii bi
sericei.

Nu dorim nimic mai fierbinte, 
decât ca Prea Sânției Sale nou în- 
tăritului Episcop Ignatie Papp să-i fie 
dat dela provedință a severși acăsta.

Revista politică.
Kossuthiștii nu slăbesc în 

lupta contra proiectelor militare. In dietă 
și afară de dietă ei continuă lupta 
lor pătimașe, pe care sunt deciși a 
o urma la infinit.

Guvernul vecjend, că nu pbte 
s’o scotă la cale cu adversarii proiec
telor și rieâ'Yâpd speranțe de a face 
se se voteze proiectele în timp scurt, 
a presentat dietei un proiect de lege 
prin care cere o nouă indemnitate bud- 
getară pe timp de patru luni, adecă 
se i-se dea autorisație din partea 
dietei de a acoperi cheltuelile tre- 
buincidse pănă în August, — căci 
n’are încă budget votat de cameră.

Proiectul acesta întîmpină și el 
o mare resistență din partea kossut- 
hiștilor. In ședința comisiunei finan
ciare a camerei, în care s’a desbătut 
proiectul acesta, kossuthiștii au spus, 
că ei vor face obstrucțiune ca și în 
contra proiectelor militare, și ori-ce 
s’ar întâmpla, ei nu vor desarma, 
decât atunci când guvernul ar re
trage proiectul militar.

Ministrul president Coloman 
Szell a luat și el cuvântul și a făcut 
declarațiuni importante asupra situa- 
țiunei. A dis, că oposiția se va face 
vinovată, dâcă guvernul, constrîns, 
ar trebui se se pună înafară de lege 
și se guverneze fără lege. A mai <Țis 
ministrul, că nu se pbte suferi, ca 
minoritatea să dicteze majorității, 
încât pentru proiectele militară, ele 
nu p”t fi retrase, fiind-că țera are ne
voie de întărirea și sporirea arma
tei, în privința acâsta ș’a dat cu
vântul și nu pbte acum se și-l re
tragă. Ast-fel deră, nelăsând.nici unii, 
nici alții din ale lor, lupta în dietă

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Ursita.
Poveste tradusă din franțuzesce.

Intr’o sără se iviră lâ pdrta unui cas
tel mare doi călugări și cerură sălaș pen
tru nopte.

Pe la miedul nopții fură deșteptați 
de nisce gemete de durere; înțeleseră 
îndată că ddrnna castelului născea un copil.

Oel mai bătrân dintre călugări des
chise ferestra, se uită la stelele, cari stră- 
luciau pe cer, și dise, bătând cu piciorul 
în pământ:

— Copil nefericit! S’a născut sub o 
stea nenorocosă. O să fie vai de el!

— De ce? întrebă cel mai tînăr.
Și bătrânul îi răspunse:
— Chiar în momentul acesta, departe 

de-aici a venit pe lume un alt copil, un 
prinț, și când copilul gazdei nostre va 
atinge vârsta de două-deci și unu de ani, 
va fi omorît de acesta, care se chiamă 
Craiu-rău.

Stăpânul castelului când audi acestă

profeție se cutremură de spaimă și întrebă merge. Când te 
numai atunci, tu 
scapi de necaz.

Și etă-1 pe

pe călugăr:
— Nu s’ar pută să facem ceva ca 

se-1 scăpăm de nenorocire?
— E greu; cu tote astea te sfătuesc 

să-ți ții copilul închis într’un turn întărit 
și se nu cum-va să-l lași să ple.ce vre-odată. 
Chiar când se va plimba prin grădină, să I 
fie bine păzit, pănă când va pute să trecă 
peste versta de două-deci și unu de arii.

Copilul fii botezat și numit Arzur. 
Fii închis apoi în cel mai întărit turn al 
castelului, unde nu vedea decât din când 
în când pe mamă-sa și pe tată-său. La pi- 
ciorele turnului păziau diua și noptea sol
dați armați.

Der pănâ când Arzur cresce și se 
face mare în turnul său, să vedem ce face 
celălalt copil, născut chiar în același ceas 
cu acesta, să vedem ce face Craiu-rău.

Gând Craiu-rău era aprope de două- 
deci și unu de ani, îl chinui gândul de 
ducă și dorul de a mai vede și alte țări.

Gând să plece, mă-sa, care se price
pea puțin la vrăjitorie, îi dădu trei nuci 
și-i dise:

— Etă copilul meu îți dau trei nuci, 
o

se 
ispravă?

— Gum nu^l bunico, 
Ia spune-mi să văd!

— Uite.... sunt cinci 
când aștept pe cine-va să
de-un blăstămat de uriaș, care ne amăresce 
pe toți. Ar trebui omorît și.... nu-i tocmai 
ușor; der cu curagiu și cu ajutorul meu 
o să poți să-i vii de hac, decă vei vrea 
să-ți încerci norocul.

să-ți fie de folos pe unde vei | — Vreau bunico din totă inima șicari

vei vede strîmtorat, der 
să spargi o nucă și o se

Craiu-rău pornit la drum 
cu cele trei nuci în buzunar și cu punga 
plin£ cu bani. Și s’a dus, s’a dus departe, 
tot mai departe peste mări și peste țări, 
fără să dea de vre-un năcaz, ca să se 
vadă silit să spargă vre-o nucă.

Intr’o di, după o lungă călătorie pe 
mare se opri, și pe țărm vădii o femeie 
gârbovă răzimată de un băț și bătrână ca 
pământul.

— Bună diua, bunico.
— Bună se fie voinice și Dumnedeu 

te binecuvânteze. Vrei să-mi faci o

numai se pot.

ani desute de
ne mântuiescă

caut anume lucruri grele, ca să-mi măsor 
curagiul.

— Bravo! Tu ești omul pe care l’am 
așteptat. Etă o sabie fermecată, ale cărei 
tăeturi cât de mici aduc mdrtea. Cu aju
torul ei vei isbuti, decă vei ave îndrăsnela 
să i-te areți în față.

Oraiu rău pune mâna pe sabie și 
întreba:

— Unde e uriașul ? Vreau să mă 
duc de-a dreptul la el.

— Vedi tu castelul acela de pe stânci 
colo sus?... E castelul afurisitului.

— Forte bine!
Plecă liniștit spre castel. Bătu puter

nic în pdrtă cu mânerul săbiei și uriașul, 
chiar el, veni să-i deschidă.

— A! tu ești, Craiu-rău! De mult te 
tot aștept; o să-mi fi o cină gustăsă pen
tru astă-seră.

— Mai domol, mai domol dobito- 
cule, răspunse acesta fără frică, vorbesc! 
așa fără să scii decă carnea mea e dulce 
seu nu, der o să vedi cum sciu eu să-mi 
apăr pielea..., o să vedi!

Și lupta se începu de-abinele în cur
tea castelului. O singură lovitură a uria
șului și Craiu-rău se pomeni între piciorele 



Pagina 2. GfAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 67.—1903.

se va continua și cu mai mare în
verșunare și sfirșitul ei nu se pote 
sci înainte.

*
Mișcarea, ce au pus’o la cale 

kossuthiștii în Ungaria și valurile 
demonstrațiilor și turburărilor de 
stradă, au trecut și în Croația. In 
A gram au fost (filele trecute mari 
demonstrațiuni îndreptate direct con
tra Ungurilor. In fruntea mișcării 
s’au pus studenții universitari croațl. 
Ajutați de popor de tote clasele, ei 
au dat jos tablele cu inscripții ma
ghiare de la palatul administrației 
căilor ferate ungare și de la poștă 
și între strigări, de „Jos Ungurii41, 
„trăăscă armata națională croată11, 
le-au sdrobit și călcat în piciore.

*) Adecă să împiedece votarea proiectului 
de lege prin care guvernul cere să i-se dea împu
ternicire încă pe patru luni de a ocârmui cu bud
getul cel vechitî.

O fdie fruntașă vienesă vorbind 
despre aceste demonstrații c|ice, că 
este o legătură causală între turbură- 
rile din Budapesta și cele din Agram și 
că esagerările sentimentului național 
maghiar la Budapesta a provocat 
drept răspuns isbucnirile vehemente 
ale sentimentului național în Agram.

*

Cu cele mai prbspete evenimente 
în Balcani ne ocupăm la alt loc al 
numărului nostru de ac]I. Aici mai 
adaugem, că armata turcescă se 
află în lupte și ciocniri sângerose 
continue cu bandele macedonene, 
satele sunt asediate, sunt uciși cu 
grămada notabili turci, șerbi său 
cuțo-vlahi, cari nu dau bani și arme 
pentru scopurile bulgăresc!. Populația 
turcescă încă nu stă cu manile în 
sen, er soldații turci cari sunt însu
flețiți pănă Ia fanatism pentru pa- 
dișah, încă nu rămân datori cu plata 
și răsplata. Ei nimicesc iără cruțare 
bandele și măcelăresc pe sătenii, 
cari se opun.

Că ce isprăvuri fac Albanesii, 
arătăm mai jos.

Acțiunea de reforme a Turciei 
este așa-der amenințată cu cădere 
și dâcă nu se va face cureud ordine 
în Balcani, un mare conflict sângeros 
nu se va pută evita.

întărirea alegerii episcopului 
din Arad. Majestatea Sa a întărit ale
gerea episcopului din Arad, și foia oficială 
„Budapesti Korlony*  publică acestă întă
rire cu următorele cuvinte:

„La propunerea ministrului Meu de 
culte și instrucțiunea publică, prin acăsta 
întăresc alegerea de episcop gr. or. român 
al eparchiei gr. or române din Arad fă
cută de sinod în persbna archiraandritu- 
lui Ioan I. Papp.

V i e n a, 27 Martie 1903.
(ss) Francisc losif.

(ss) Wlassics Gyula.

Independiștii și koșuthiștii in 
CODtra indemnității. Eri sără până târ- 
<jiu partidul „independist și de la 1848“ 
a ținut conferență în localul clubului' său. 
Membrii partidului au luat parte în număr 
mare. După ce au vorbit peste douăzeci 
de oratori, conferență a luat hotărîrea ca: 
partidul koșuthist se continue lupta în con
tra indemnității*)  până la estrem, decă 
guvernul Szell nu va retrage proiectele mi
litare, decă inse le va retrage, atunci se 
lase se se voteze indemnitatea.

Balcanul fierbe.
Ultimele sciri aduse de telegraf arată 

situația în Macedonia ca disperată. Focul 
revoluției se întinde. Pe când însă bandele 
macedonene se mărginesc încă la acte de 
escese isolate, triburile albanese au decla
rat răsboiQ reformelor.

Actualmente peste 20,000 Albanesi 
sunt pe picior de r&sboiu.

In deosebi disperată e situațiunea la 
Mitrovița, una din cele mai importante 
centre albanese și reședința unui consulat 
rusesc.

Un corp de 5000 rebeli albanesî a 
încunjurat orașul, descărcând asupra lui 
salve de pusei.

In lupta acăsta consulul ritS din lo
calitate a fost grav rănit, cu un glonț de 
ravolVer, primit pe la spate. 1200 de sol
dați cu patru tunuri au atacat pe Al
banesi.

A urmat o luptă strașnică de patru 
ore în timpul nopței. Albanesii au fost 
respinși. Dânșii au lăsat pe câmpul de 
luptă 12 morți și 8 răniți. Mulți albanesi 
au fost făcuți prisonieri. Dintre Turci au 
fost uciși doi nizami.

Trupele din garnisonă sunt în impo
sibilitate de a resista rebelilor. Gravitatea 
stă și în faptul, că mare parte din soldați 
sunt naționali albanesi. Mulți dintre aceș
tia s’au unit cu rebelii.

Pentru a salva situația, guvernatorul 
a cerut la Constantinopole întăriri. Două 
escadrone de cavalerie au și pornit în di
recțiunea Mitroviței. Orașul mai e ame
nințat de bande de Albanesi pornite din 
Ipek și Pristina.

De altă parte 5000 de Albanesi au 
atacat localitatea Wazitz din Serbia-veche. 
Somat de capii rebelilor, caimacamii le-a 
dat pe mână pe jendarmii șerbi de cu- 
rînd numiți. Orașul a rămas asediat.

Acțiunea bandelor bulgare nu dă nici 
ea puțin de lucru trupelor turcesc!.

O bandă, care terorisase mai multe 
comune, se ascunsese în comuna Karbintz, 
a cărei populațiune simpatiseză pe față cu 
revoluționarii. întâlnind resistență, detașa

mentul turcesc a bombardat localitatea 
cu tunul. Comuna a fost literalmente dis
trusă.

De altă parte, contingentul revolu
ționarilor bulgari sporesce. Numărăse bande 
înarmate încărcă să trecă în Macedonia, 
prin frontiera grecescă.

La Atena au fost arestăți patru agi
tatori bulgari.

In reprimarea mișcărei revoluționare, 
trupele turcesc! se dedau la acte de cru- 
dime înfiorătăre. In localitatea albanesă 
Kesala, casele au fost jefuite și incendiate, 
femeile siluite.

Puterile sunt fărte alarmate de eve
nimentele din ultimele dile. Par a se fi 
convins, că aplicarea pacinică a reforme
lor e o imposibilitate. Porta nu are auto
ritatea necesară, ca să impună populațiu- 
nei musulmane și albanese îmbunătățirile 
pentru naționalitățile creștine.

Acâsta esplică demersurile repetate 
făcute de ambasadorii Austro-Ungariei, 
Rusiei și Italiei pe lângă marele vizir.

Atentatul săvîrșit în contra consulu
lui rus din Mitrovița a produs sensație es- 
traordinară la Constantinopol. Toți amba
sadorii marilor puteri și miniștri plenipo
tențiari ai statelor mai mici și-au esprimat 
regretele lor. De asemenea marele vizir 
și miniștri turcesc!. Sultanul era estraor- 
dinar agitat. Se crede, că guvernul rusesc 
va cere esecutarea atentatorului, care e 
de origine albanes și se numesce Ibrahim, 
infanterist. Ibrahim a descărcat glonțe și 
asupra cavașilor, cari apărau pe consul, 
der nu a nimerit. Consulul Ștșerbina a 
luat parte și el la lupta contra Albanesi- 
lor, care a ținut 4 ore întregi, și s’a aflat 
în mijlocul focului.

*
Răscola Albanesilor e mai periculosă 

decât a bandelor bulgare. Semințiile alba
nese locuesc partea de miațjă-ndpte a Ma
cedoniei și numără cam vre-o 60,000 su
flete. Când Albanesii au aflat despre re
forme, au ținut o adunare în Diakovo și 
au dat de scire Sultanului, că vor lua 
arma, decă creștinilor li-se vor face îmbu
nătățiri. Omenii Sultanului i-au desfătuit, 
însă n’a folosit nimic. Albanesii vățlând, 
că nu e de glumă cu reformele, au luat 
armele și s’au grupat în cete combatante 
nu mărose.SOIRILE DILEI.

y

- 22 Martie v.

Procesul de pressă al „Gazetei 
Transilvaniei11. Luni în 6 Aprilie n., se 
va pertracta înaintea curții cu jurați din 
Târgu-Mureșului procesul de pressă, ce 
i-s’a intentat „Gazetei Transilvaniei". Sunt 
incriminate două articole publicate în nu
merele 192 și 193 din Septemvrie 1902 

în care procurorul a găsit că s’ar face 
agitațiune în contra unei naționalități 
(§ 172 p. 2 din codul penal). Acusat este 
redactorul nostru responsabil d-1 Traian 
H. Pop. Acusatul dimpreună cu d-1 ad
vocat Simeon Damian, care a luat asu- 
prăși apărarea în acest proces, vor pleca 
mâne, Duminecă, la Târgu-Mureșului.

Erășî done procese ale „Tribunei11 
Culegătorul de litere G. Mohan, fost res
ponsabil la „Tribuna", care fusese mai 
dăunădi condamnat la 15 luni arest și 
11.000 cor. amendă (ce se va lua din cau
țiunea diarului) a avut Luni și Marți alte 
două procese de pressă înaintea curții cu 
jurați din Clușiu. In cel dintâiu fu osân
dit pentru articolul „Corda se întinde11 la 
1 lună închisore și 500 cor. amendă, er 
în al doilea pentru o serie de articole 
scrise în „Tribuna" de profesorul Raica 
din Ploescî la alte 8 luni închisore și 
1600 cor. amendă. Cu totul va ave de 
stat în închisore 24 de luni, adecă tocmai 
doi ani.

închiderea corpurilor legiuitore 
române. Guvernul după cererea M. S. 
Regelui este hotărît să închidă sesiunea 
corpurilor legiuitore române la 22 Martie, 
decă însă va fi absolută nevoie să se mai 
prelungescă, nu se va prelungi de cât 
pănă la 25 Martie.

Cusătoresele din Brașov. In Bra
șov se manifestă de un timp încăce o 
mișcare socialistă intensivă, mai ales de 
când a fost pe aici Bokânyi, care a ținut 
o adunare, er după adunare s’a dus la ca
fenea și a convorbit fdrte prietinesce cu 
președintele societății maghiare (intezo bi- 
zottsăg) și cu cei de la făia guvernamen
tală spre mirarea multora, cari nu price
peau ce comunitate de interese este între 
un agitator al unei mișcări internaționale 
si între cei ce pretind a lupta pentru na
ționalism.

Acum vedem că au atras în acestă 
mișcare și pe cusătorese, cari au anun
țat pe diua de mâne o adunare cu ur
mătorul program: 1, Situația cusătorese- 
lor și a lucrătorilor de la croitorie. 2, Ra
port despre mișcarea recentă pentru ur
carea plăților. 3, Diua de 1 Maiu. Aduna
rea va ave loc la orele 9'/2 în sala cea 
mică de la hotelul „Orient".

I-a legat mâna și i-a luat averea. 
Cetim în „F. P." : Ni-se scrie din Preluci 
(Ko Lozna) Sol. Dobâca: In vara anului 
1901 mi-am scrintit mâna stângă. M’am 
dus la un om despre care am sciut că 
scie ajuta, ca să o tocmescă, ceea ce a 
și făcut, dăr mi-s’au umflat și degetele de 
la ea, de nu am putut prinde nimica cu 
ele. Mergând la Deșiu pentru alte afa
ceri un jidov cunoscut îmi spune că în 
Deșiu este un doctor jidov Berger Vilmos, 
care mi-a sci-o tocmi. M’am dus _ la el și

lui; printr’o smucitură dibace însă se ri
dică și-l atinse pe uriaș cu sabia. Acesta 
începu să strige de se îngroziră tote fia
rele sălbatice de prin împrejurimi. Tocmai 
când Craiu-rău se simți că slăbesce, isbuti 
să-l lovăscă pe uriaș în ochiul stâng; cădii 
la pământ ca un turn, care se dărîmă și 
biruitorul îi taie capul.

Chiar atunci bătrâna întră în curte 
și cădându-i lui Craiu-rău la picidre îi dise:

— Ne-ai scăpat pe mine și pe fata 
mea și tot ce vedi aci al tău va fi decă 
vei voi să rămâi cu noi. Să întrăm în cas
tel, vino, vreau să te arăt fetii mele.

Craiu-reu rămase zăpăcit în fața 
frumuseții și a fragedimei copilei, der nu 
se lasă fermecat:

— Scopul călătoriei mele, dise el, nu 
e să-mi caut o femeie, ci un prietin, un 
frate, care trăesce unde-va în lumea asta, 
der nu sciu unde și nici mort n’am să mă 
las pănă nu l’oiu găsi. Numai atunci mă 
voiu pute însura, și vă făgăduesc că o 
se-mi aduc aminte de voi.

Și după ce li-se închină, plecă înso
țit de părerile lor de rău. Alergă la țărmul 

mării unde-și lăsase barca, der barca ni- 
căiri. Și etă-1 la strîmtăre!

Iși aduse aminte de nucile pe cari 
i-le dăduse mă-sa la plecare.

— Ia să văd, dâcă mă vor pute 
ajuta, își dise, și sparse una dorind în mo
mentul acela o barcă să străbată largul 
mării. Barca chemată veni, der îi lipsia 
omenii de serviciu. Mai sparse o nucă ce
rând dmeni, pânze, mâncare și în fine tote 
cele de lipsă pentru o călătorie lungă.

Tote se făcură la moment. Când se 
încredință că nu-i mailipsesce nimic, întinse 
pânzele și porni. Marea era frumăsă și dru
mul i-a fost liniștit la început. Peste pu
țin se scorni o vijelie și barca fii luată 
de valuri în spre o stâncă de unde se 
vedea un castel aședat pe înălțimi. Craiu- 
reu fu cufundat pentru un moment și când 
reveni de-asupra apei, el sparse și nuca a 
treia, dorind din totă inima să fievădutși 
ajutat de cei de la castel. Acesta era chiar 
castelul părinților lui Arzur. Arzur însu-și 
din înălțimea turnului său vădând naufra
giul și pe un om luptând disperat cu va
lurile furiose, își uită de supravegherea 
sub care era pus, se coborî pe țărm, se 

aruncă în apă și scăpă astfel pe cel care 
era gata să se înece. îl luă în castel, îi 
dădu haine și-l îngriji ca pe un frate. 
Craiu-rău se simția ținut aci ca de-o putere 
tainică'. Vre-o câte-va dile fu chinuit de 
gândul de ducă și mereu vorbia de ple
carea sa. Arzur însă, care se simția atras 
cătră el și-l iubia deja, îl rugă să mai ră- 
mâie, și rămase. Se găsiră pretinî buni și 
începură să vorbescă despre trecutul lor. 
Craiu-rău îi povesti pățania -de pe insulă 
unde omorîse pe uriaș și unde nu se în
voi să ia de nevastă pe crăiasa cea fru- 
măsă, pe care uriașul acela o ținuse pănă 
atunci răbă.

— Der de ce n’ai voit să te însori 
cu acea frumăsă crăiasă? îl întrebă Arzur.

— Nu era o femee ceea-ce căutam 
eu, răspunse Craiu-reu, ci un prietin, mai 
mult încă, un frate pe care îl am eu nu 
sciu unde, cătră care me simt atras nu 
sciu de ce putere tainică și nu voiu avă 
odichnă și nici nu voiu înceta de a colinda 
lumea, pănă nu-1 voi găsi:

— Eu, dise Arzur, sunt închis în 
turnul acesta și mă țin ascuns, pentru-că 
în diua nascerii mele, nisce omeni găzduiți 

o ndpte la noi în castel pretinseră, că 
sunt născut sub o stea nenorocosă și că 
dăcă voiu ajunge să fiu de două-deci și 
unu de ani, voiu fi omorît în puterea dilei 
de un necunoscut venit din țeră depărtată, 
chiar de un necunoscut, care se numesce 
Craiu-rău. O, de-așî trece mai curând de 
vârsta asta 1 Rămâi cu mine pănă când 
va trece acea (ji nenorocită și decă nu 
mi-se va întâmpla nimic, te voiu însoți în 
drumurile tale și vom trăi ca buni prieteni 
pănă la morte.

Craiil-rău se cutremură la acestă des
tăinuire, der își ascunse pe cât putu tul
burarea. Să sili să credă și se împăca cu 
credința, că acei călugări au fost nisce 
mmcinoși și se înveseli la gândul de a 
avâ de tovaroș de drum pe cel care i-a 
scăpat vieța și cătră care nu simția, decât 
recunoscință și o iubire înflăcărată.

In noptea dilei în care trebuia să 
împlinescă două-di și unu de ani, Arzur se 
simția forte rău și se aședă în pat. Avea 
friguri, săracul și cu cât noptea înainta, de
veneau tot mai întărîtate. Craiu-rău veghea 
la căpătâiul lui și se silea să-i îndulcâscă 
grijile. Puțin după miedul nopții Arzur se 



Nr. 67.—1908 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

mi-a spus, că mâna nu e tocmită bine la 
loc, dâr o va tocmi densul. Eu l’am în
trebat, că ce a fi plata, el mi-a spus, că 
numai să-mi p6tă ajuta îmi va spune. 
Apoi mî-a legat mâna cu năframa, care o 
am cumpărat eu din farmacie și cu acesta 
m’am dus acasă. La o săptămână îmi 
scrie, că cu înapoierea poștei să-i trimit 47 
fi. Atunci îi trimit 5 fl., pre cum mi-a fost 
spus Jidovul, care m’a îndreptat la acest 
doctor, și îi primesce. Eu m’am sciut 
plătit de el, când a fost în Februarie îmi 
vine de la judecătoria din Csaki-Gârbou 
o pîră făcută de un advocat din Deșiu de 
88 cordne plată, pe care mai datorez la 
Berger pentru doctoria manei. M’au jude
cat să plătesc 88 cor. la doctor și la ad
vocat 76 cor., cu totul 164 'cor. pănă în 
8 dile. Am spus, că voiil recura. M’am 
dus la Deșiu la advocatul Kerekes Iănos, 
i-âm plătit 15 cordne să-mi facă recurs. 
Nu sciu ce a făcut, că pe mine m’a ese- 
cutat cuprintjându-mi 2 vaci, șura și graj
dul, ba mi-a intabulat și moșia. Am fost 
silit de a-mi plătit 240 cordne 74 bani. 
Acum er m’a provocat advocatul se mai 
duc 10 cordne pentru-că el a apărat ca
usa după recursul meu. L’am întrebat pe 
advocatul meu, că cei cu recursul, el a 
dis, că l’a trimis Ia judecătoria din Csaki 
Gârbou, der nefiindjudele acasă, scriitorii 
lui nu l’a impotrocolat și așa recursul s’a 
întârdiat. Și așa eu sunt silit să plătesc 
pe lângă 240 cor. încă 10 cordne, și cu 
mâna sunt tot care am fost. Deci pentru 
aceea vă rog să binevoiți a publica în 
prețuita fiîie, ca să se ferescă tot creș
tinul de doctori de jidovi. — Demetriu 
Balint, proprietar.

Cum se prăpădesc ai noștri prin 
America. Cetim în „Deșteptarea Poporu
lui : Dâcă se duc ai noștri la America, ei 
ajung acolo mai că fără orî-ce ban. Bun- 
bucuroși trebue să fie, dăcă îșl câștigă câte 
ceva cu palma. Se îmbie pe la fabrici și 
pe la ocne, adânc pe sub pământ. Și se 
nenoroceso tare mulțl. In două gazete din 
America âtă ce am cetit: In ocna din Si- 
loc Cech s’au nenorooit Iosif Buclava și 
Petru Fedlavicl veniți din Trencin (Unga
ria). In ocna din Maiers Sil-Pa s’au neno- 
tocit Iosif Procop, Mihaiu Ânder și A. An- 
der, veniți din Turoț (Ungaria). In fabrica 
din Canada, numită Poade Co-Hamilton 
s’au nenorocit 12 inși pribegiți aco o din 
Ungaria. Văduvele lor de geaba îi mai aș
teptă, pe lumea asta nu-i vor mai vedă.

Sărbătorile în Rusia. Ministrul de 
agrioultură din Rusia a luat măsuri pentru 
reducerea numărului sărbătorilor, cari au o 
influență păgubitore pentră agricultură. Mi
nistrul arată, că populația ortodoxă serbâză 
în unele locuri pe an câte 120—140 sărbă
tori și că in timpul atât de important pen
tru agricultură, Aprilie — Decemvrie cad 77 
de sărbători. Multe sărbători de acestea 

nici nu sunt fixate în legile bișericescl, ci 
sunt introduse prin datină locală. Consiliul 
de miniștri va adresa un apel sfântului si
nod, ca să lumineze prin preoți pe credin
cioși asupra însemnătății sărbătorilor. Tot
odată se va da o circulară cătră autorită
țile comunelor rurale, ca să nu mai împe- 
dece poporul de a lucra în anumite săr
bători, cari nu sunt prescrise de biserică.

Deces. Christo Alexi, funcționar su
perior la direcția poștei și telegrafului în 
Clușifi, a repausat dilele acestea în etate 
de 45 ani. II jălesce văduva și patru co
pii, precum și fratele său Theochar din 
Brașov.

Prinderea unui revoluționar mace
donean. Sâmbăta trecută un funcționar 
de la vama din Giurgiu a observat, că un 
individ suspect căuta să se furișeze și să 
între în Giurgiu. Acest străin fiind arestat 
s’a dovedit că era un agent al comi
tetului macedonean și la el avea mai 
multe chitanțiere iscălite de cătră casierul 
comitetului. însărcinarea sa era de a trece 
în România și de a strînge bani de la 
conaționali. In fața autorităților el a de
clarat că se numesce Gheorghe Nicolaeff. 
La perchisiția ce i-s’a făcut s’au găsit 
câte-va scrisori din care s’a vădut, că el 
se afla în corespondență directă cu Mi- 
hailowski, președintele comitetului mace
donean și urmaș al Iui Sarafoff. Prefectul 
de Vlașca a cerut instrucțiuni Ia Bucu- 
rescl de unde a primit ordin formal, ca 
Nicolaeff să fie imediat espulsat. Și în 
adevăr după-ce a fost fotografiat la poli
ție, revoluționarul a fost înapoiat la Rus- 
ciuk.

Rescola în China. Un funcționar 
militar chines, care a sosit la Kanton,ve
nind din interiorul țărei, declară că pro
vincia Kwangsi și o parte din provincia 
Kwangsu sunt bântuite de rebeli, cari 
sunt în număr de 100.000, compuși în 
mare parte din soldați concediați și tâl
hari.

Calea ferată locală Brașov-Trei- 
scaune. Direcțiunea serviciului de mișcare 
a căilor ferate Brașov-Treiscaune aduce la 
cunoscința publicului, că pe linia de tram- 
vaifi Brașov-Săcele, fiind timpul favorabil, 
va introduce în luna Aprilie trenuri es- 
tra-ordinare în dilele de Dumineci și săr
bători. Acele trenuri vor circula între 
Brașov (piață) și Derste. Plecarea din piață 
la drele 2.15 p. na. Intărcere din Dârste 
la drele 6.13 p. m. Circulația se va aduce 
la cunoscința publicului prin un steg roșu 
arborat la stațiunea de pe promenadă.

Spargere într’o tutungerie. loan 
Andreescu din Timișdra ține debit de tu
tun în centrul orașului. In ndptea de 1 
spre 2 Aprilie nisce hoți au rupt lăcata 
de la ușe și intrând în tutungerie au fu
rat țigări, tutun, timbre și mărci poștale 

tabachiere și pipe în valdre de peste 2000 
cojr^ne. Poliția din Timișdra ar fi trebuit 
să păzescă dughiana ca să nu o spargă 
în mijlocul orașului, acuma degăba umblă 
să prindă făptuitorii.

Cerșitor care lasă 200.000 lei 
moștenire. Jupânul Filip Schiller, origi
nar din Ungaria, trăia de mulți ani în 
Bucuresci. Când era mai tînăr îșî câștiga 
pânea dând lecții din limba nemțăscă, la 
bătrânețe trăia din mila cunoscuților. pi
lele acestea Schiller fiind greu bolnav, a 
fost primit într’un spital, căci în România 
tdte spitalele sunt gratuite și decă cineva 
e bolnav, nu-1 întrebă din ce țeră e și 
decă e jidov său creștin, ci îl primesc și-l 
îngrijesc în numele Domnului. Schiller a 
murit în spital La inventar, autoritățile 
ducându-se la locuința repausatului, au 
găsit spre marea lor mirare o avere de 
200.000 lei în aur. Moștenitorul lui Schil
ler este o rudă a lui, neguțător în strada 
regală din Budapesta.

Naționalitățile în Germania. Popu
lația Germaniei după ultimul recensământ 
este de 56l/2 milione, din cari aprdpe 52 
milidne germani (92°/0)< 107-000 cehi, 3 
milidne Poloni, 132-000 Mazuri, 106-000 
Litvani, 100-000 Cassubi, 93 000 Vendi; 
La olaltă așa der 3'/2'mili6ne Slavi. Afară 
de aceștia mai sunt 211 000 Frances!, 
141.000 Danezi și Norvegieni, 80-000 Olan- 
desl, 66.000 Italieni, 20-000 Englesi, 9000 
Ruși, 9000 Șvedieni și 2000 Spanioli.

Lăutarii români în estremul Ori
ent. Prefectul din Brăila a liberat dilele 
acestea pașapdrte pentru o bandă de lău
tari români angajați la Wladiwostok (Asia 
rusescă) într’un stabiliment de varietăți, 
unde li se plătesce 2500 franci pe lună. 
De la Wladiwostok la China seu Japonia 
nu mai este departe.

Lecții din limba francesă dă o 
profesără diplomătă de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul fcîrte eftin de 1 
cordna pe o <5ră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă Ia D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Teatru german. Cu diua de mâne 
Duminecă, când se va representa vesela 
operetă „Bocaccio“ de Zeii și Genee, se 
încheie ciclul de representațiuni tea
trale al sesonului acestuia.

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

Este de obște cunoscut de medici 
și bolnavi efectul extra ordinar ce-1 are 
asupra celor ce sufer de șoldină și reu
matism folosirea renumitei alifii a lui Zol- 

tan. Bolnavii cari sufereau de 10—20 ani 
și întrebuințau diferite doftorii fără resul- 
tat, s’au vindecat după câteva fricțiuni 
cu alifia acâsta. Sticla costă 2 cor. în far
macia lui Bela Zoltan din Budapesta.

Laptele de castraveți veritabil engl. 
a lui Balassa este cel mai folositor cos
metic. In câteva (jlile face să dispară pis- 
truile de pe obraz, petele de maiu și alte 
necurățenii ale feței. Nete<jesce pielea și 
înviordză fața. In urma acestei calități o 
damă îl recomandă alteia și este de obște 
cunoscut ca mai folositor, de cât alte ali
fii pentru față. Prețul o striclă 2 cor la 
farmacistul C. Balassa în Temesvâr, săpun 
de castraveți veritabil engl. 1 cor., pudra 
1 cor. 20 b. Se capătă în tăte farmaciile.

»Romana«.
Cu bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că dilele aceste a apărut 
în editura tipografiei A. Mureșianu descrie
rea și esplioarea dansului nostru de salon 
„Romana8.

Titlul broșurei este:
„Romana44, dans de colonă în 5 figuri. 

Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață44,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana14, unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei14. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana44 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei44.

Autorul broșurei esplică „Romana44 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei44, ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să pdtă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei44, esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei.

Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana44 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 

simți chinuit de sete și ruga pe pretinul 
seu se se ducă și să-i aducă o portocală 
din grădina castelului. Craiu-reu se întdrse 
cu portocala. Arzur se aședă pe marginea 
patului ca s’o curețe și ne-având cuțit la 
îndemână, se folosi de ascuțișul săbiei lui 
Craiu-rău. Era sabia cu care omorîse pe 
uriașul de pe insulă și care era otrăvită, 
îndată ce mânca portocala începu se verse, 
să fie chinuit de dureri și se sfârși în cele 
mai groznice suferințe.

— Ah, striga el murind, profeția călugă
rului s’a împlinit! Tu trebue se fii Craiu-reu 
șite-amadus la mine spre nenorocirea mea.

Vedeți deră că sortea fie-cărui dintre 
noi e hotărîtă încă din ceasul nascerii și 
ori ce am face, nu putem scăpa de ceea 
ce ne e scris. Z. Bârsan.

Fata lui Corcieș.
{Baladă poporală.)

Se ’ntâmpla
Se dîntâmpla, 
Asta vară
Jos la țâră,

Că fata lui Corcieș 
Din jos de la Berghieș, 
Se ducea 
Se mărita
După cine nu-i plăcea, 
Că o avutu-ml-o avut 
Drăguț tînăr, tinerel, 
Și mi-se ibea cu el, 
Drăguț tînăr sprâncenat 
Ce era de-acol’ din sat. 
Der părinții 
Blăstămații 
Zo pe ea
Ml-o făgădea 
Dup’on alt 
Din alțu sat.

Cel voinic cum autjea 
Tare rău se supăra, 
Tare rău se întrista 
De lumea ’n cap mî-o lua, 
Altă mândră să-și găsescă 
Altă lume să-mi trăiescă. 
Cum merea 
Cum se ducea 
Zo că altă nu-ș găsea

Așa mândră și frumosă, 
Așa bună și milosă. 
înapoi mi-se ’nturna 
La casa mândruți-sa, 
Dară domne ce-mi afla? 
Da-mi afla ospăț domnesc, 
Că-mi bea vin de cel crăesc. 
El în l’ontru cum intra 
Nimenea nu-’l cunoscea. 
La masă mi se punea, 
Vin se beie îmi cerea, 
Vin să beie-i aducea 
Și cum bea, cum închina 
Ridicând pahar dicea: 
„Săracă drăguța mea, 
Multă lume am umblat 
Der ca tine n’am aflat, 
Multă lume-am drumărit 
Der ca tine n’am găsit.

Uiu iu mire iubit 
Bine că te-am întâlnit 
Să. te iau la învârtit 
învârtit 
Ba hărțuit 
Să te ved cum ai trăit,

Că de-ai dus traifi boeresc 
Pe loc am să te trântesc, 
Er’ de-ai dus traiîi năcăjit 
Să sci că e,tl mântuit.44

Cum cuvintele găta 
Pe cel mire mi-1 prindea, 
Mi-1 prindea, mi-1 ridica 
Peste masa cea domnescă, 
Peste masa boerescă, 
Cu el să se hărțuâscă 
Der mult nu se hărțuia, 
Că nici bine nu-1 prindea 
Și pe loc mi-1 învârtia 
De pe loc, mort, rămânea. 
Totă lumea se ’ntrista, 
Der miresa cuvânta :

„Dragule, iubitule, 
Decât în traiîi boieresc 
Mai bin’ în traiîi țărăneso, 
Să trăiesc cu cin’ iubesc!44

Theodor A. Bogdan, 
învăț. în Bistriță.

APA AMARA JRAUCISC IOSIF Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe depliu dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor, 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana*  se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

2) Dietzgen „Religion dea Socialdemokratie 
ed. 5. Berlin 1895 pg. 3 și 5.

3) Lassalle „Arbeiterprogramm" edit. 1891 
Berlin pg. 30.

4) Stern „Die Religion der Zukunft11 ed. III.
Stuttgart J889. pg. 82 și 84,

6) Bebel „Glossen zu Yves Guyot’s und Si
gismund Lacroix’s. „Die wahre Gestalt des Chri-
stenthums11 ed. III. Berlin 1892 pg. 10.

Declarație.
Domnilor, cari prin scrisori mă în

trebă, dăcă este ori nu adevărat ceea-ce 
li-s’a comunicat espres, în Brașov, că mi-ași 
fi retras candidatura de deputat la sinodul 
archidiecesan, le răspund, că nu este ade
vărat, și că cei ce au răspândit faima, 
au făcut’o numai ca să facă posibilă reu- 
șirea altui candidat.

Brașov, 4 Aprilie 1903.
N. P. Petrescu.

Dialog între tată și fiu.
(Despre social democrație.)

II.
Tatăl. Am vădut în fdia socialistă 

tipărite nisce scrisori, pe cari le trimit 
unii omeni de prin Șepreuș și alte sate la 
redactor și arătându-și sărăcia cea mare, 
spun că tătă nădejdea și-o pun în „sfânta 
socialdemocrație".

Fiul. Omeni năcăjiți și desnădăjduiți 
au fost de când e lumea și vor fi și de 
aci înainte. Căci chiar de am admite, că 
socialiștii și-ar vede visul cu ochii și vor 
împărți la toți averile, la o săptămână 
după împărțire am pută să ne convingem, 
că nu ar mai fi egalitate. Căci precum 
ămenii nu sunt de-opotrivă la față și la 
glas, așa că între milidnele de omeni cu 
greu vei găsi doi, cari se semene încât 
să nu-i poți distinge, tot așa nu sunt deo
potrivă la temperament, la lucru, hărnicie 
și cruțare. Unul muncesce mult și cruță 
și lasă copiilor săi moștenire, altul nu 
lucreză și în loc să stringă risipesce, ăr 
copiii lui rămân cerșitori. — Ce ai dice 
d-ta, când ai sci, că după mdrtea d-tale ar 
veni feciorii lui Ionu lui Tdder, pe care 
în tdte (jilele îl culeg omenii din șanțuri 
mort de beat, și ar fiice cătră noi: Se îm
părțiri cu noi ce aveți, căci noi credem 
„în sfânta social democrație, singura mân- 
tuitdre".

Tatăl. M’aș“ întdrce în mormânt de 
durere și ciudă, că agonisela mea să nu 
fie a copiilor mei, ci să se împartă cu copiii 
bețivanilor.

Fiul. Ei bine tată, eu înțeleg ciuda 
d-tale, căci nimic nu e mai firesc, decât 
ca după mdrtea părinților copiii să moș- 
tenâscă, și totuși s’au găsit socialiști, cari 
au propovăduit, ca moștenirea să nu se 
împartă la neamuri, ci să se împartă la 
străini, „la cei mai vrednici". Moșteni
torul să fie statul, âr acesta să împartă 
moștenirea „după vrednicie". Un astfel 
de socialist a fost francesul Bazară (1191 
— 1832), un ucenic al lui Saint-Simon1), 
care a scris două cărți, în. cari căuta să 
dovedescă, cum că moștenirea după ne- 
motenie este nedreptă.

Tatăl. Pote se scrie și o sută de 
cărți, tot nu va pute dovedi nimic împo
triva glasului firei. Căci eu, decă ași sci, 
că nu pot lăsa scumpilor mei ceea-ce am 
agonisit, îți spui drept, că mai bucuros 
mi-ași da foc la tot ce am. Să ardă mai 
bine, decât să mergă Ia străini. Ba decă 
o sciam de mai înainte, nici nu mi-ași fi 
dat ostenelă să agonisesc. Și cred, că și 
alți omeni cugetă ca și mine. Căci de 
unde are omul rîvna si imboldul spre 
lucru și agoniselă? De acolo, că scie 
pentru cine lucreză și agonisesce.

Fiul. Aceia din Șepreuș și alte sate, 
cari scriu în desnădejdea lor despre „sfânta 
socialdemocrație", eu cred, că vor fi avend 
multe poveri de purtat și n’or fi având 
cele trebuincidse pentru hrană și îmbră-

b Bazard „Doctrine de Saint-Simon" 2 voi. 
Pi J if jt: IJl Reeditată, la 1854. 

căminte și sunt „de sărit în apă" cum 
dice Românul. Apoi când dmeni ca ăștia 
cetesc în fdia socialdemocrată, că acăsta 
aduce mântuire, e ușor de înțeles, că bu
curoși s’ar face socialdemocrați, căci Ro
mânul dice: „Se te însoțesci și cu dracul 
până vei trece puntea*.  — Vorba e însă, 
că însoțindu-te cu socialdemocrații nu nu
mai că nu treci puntea, der te arunci 
într’o prăpastie fără fund, în care îți perdi 
și legea și neamul, fără să dobândesc! 
îmbunătățirile făgăduite de dânșii.

Tatăl. Așa e! Sarcinile ce le purtăm 
cu toții sunt forte grele, der pentru-ca 
să scăpăm de ele, trebue să-mi arate cel 
ce vre se mă lumineze și să mă conducă 
la sdrte mai bună, unde voiil ajunge sub 
conducerea lui? Cu diavoli de ăștia eu 
nu mă însoțesc. Fdia socialdemocrată în 
ultimul său număr îi îndemnă pe dmeni 
în versuri să alerge în unire să derînie 
zidurile și palatele:

Aste ziduri și palate
Unde zac mii de păcate,
AidețI a le dSrîma.

Apoi mai jos ia pe păcătdsele sale 
buze cuvintele sfinte ale poetului nostru 
Vasilie Alexandri, pe cari le cântam ca 
flăcău la 1860 și despre cari ne spunea 
învățătorul, că Alexandri le-a scris cu 
prilegiul, când s’a unit Moldova cu Mun
tenia.

Fiul. Cari cuvinte?
Tatăl. Unde-i unul nu-i putere

La nevoi și la durere, 
Unde-s doi puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce.

Fiul Der sub ziduri și palate scii 
d-ta ce se ’nțelege? Pote credi, că să în
țeleg numai curțile boieresc!? Te înșel!. 
Aici sunt de a se înțelege mai ales bise- 
ricele. Acolo, unde noi și părinții și moș- 
strămoșii noștri mergeam să ne închinăm, 
să ascultăm sfânta liturghie, socialdemo
crații nu ne vor mai lăsa să mergem, 
când ar ajunge ei la putere. Am vefiut 
rândul trecut, ce a scris un socialdemocrat 
despre Isus Christos, că și el ar .fi., fost, 
socialist. Prin urmare ei nu cred, că Isus 
Christos a fost fiul Iui Dumnezeu. (Cum 
să și crădă așa ceva jidovii? Căci am dis 
rândul trecut, că toți agitatorii ăștia so
cialiști sunt Evrei. Printre Români de mult 
tot căutau să găsescă un om cu condeiu 
ca să le scotă foiă. Au pipăit în mai 
multe părți, chiar și pe la unii învățători, 
der slăvit să le fie numele, că nu s’au 
lăsat să fie înhămați la carul lor. In sfâr
șit au găsit pe acel jidovaș, care din pă
cate a umblat la școlele din Blașiu și în
vățând bine românesce, acum fiice Româ
nului: „frate".)

Der ca să vedi și mai bine, care este 
părerea socialiștilor despre sfânta lege a 
creștinismului și despre sfânta biserică, 
să-ți traduc pe românesce câte ceva din 
cărțile socialiste nemțesc!, pe cari și so
cialiștii din Ungaria le țin, ca pe nisce 
evangelii. Etă ce dice socialistul Dietzgen:

„Evanghelia timpului present ne fă- 
găduesce, că ne va mântui de suferințele 
acestei vieți, însă nu cum a fost mântui
rea de pănă acuma cu visuri și cu un 
Dumnedeu nevedut, ci cu realitatea, pe 
care o poți prinde cu mâna. Noi dorim 
să avem Mântuitor, dorim ca evanghelia 
ndstră; - cuvântul lui Dumnezeu sg 
se facă trup, însă nu într’un individ (per- 
sdnă), ci noi toți vrem să fim fiu] lui 
Dumnedeu..." Social-democrația este ade
vărata religie și biserica singură mântui- 
tdre, care ne va mântui nu pe cale fantas
tică și cu rugăciuni, cu dorințe și suspine, 
ci prin organisarea socială a muncii, fie 
aceea muncă cu condeiul, ori muncă cu 
sapa. — Munca este Mântuitoriul timpului 
modern.2)"

Un alt jidov cu numele Lassalle, pe 
care la 1864 l’a omorît în duel boierul 
român Racoviță, scrie următdrele:

„Lucrătorii sunt stânca pe care tre
bue zidită biserica timpului present".3 4)

Un alt Evreu socialist cu numele 
Stern scrie următorele blasfemii:

„Din religiunile de afii trebue să se 
nască religiunea viitorului, adecă monis
mul (materialismul). Tdte religiunile și 
sectele sunt-însă departe de acest mo
nism, singură religiunea jidovescă este mai 
apropiată... Popii n’ar trebui să țină pre
dici pe temeiul vechiului și noului testa
ment, ci ar trebui să predice și din scrii
torii clasici, să cetescă poesii și romane... 
n special din direcția naturalistă cum 

e Zol'iA)
Tatăl: Cum dice? Să cetescă în bi

serică în loc de căzanie din scrierile lui 
Zola? Par-că am audit ce-va despre acest 
Zola...

Fiul: Da, a fost un scriitor bun de 
condeiu, adecă sciea bine să alcătuescă 
frasele, der talantul cei-l’a dat Dumnedeu 
l’a întrebuințat rău, scriind scatologii, adecă 
îmbălăciuni. A murit nu de mult de mdrte 
năprasnică.

Tatăl: Săracii de noi, și cărțile ace
luia de recomandă scriitorii socialiști să le 
cetim în biserică în loc de căzanie. Eu 
socot, că socialiștii ăștia sunt Anticriști. 
S’a întors buna chibzuială cu fundu 
în sus!

Fiul: Să-ți mai cetesc ceva și din 
scrierile lui Bebel, care din măestru strun
gar a ajuns scriitor și conducător socialist. 
El dice într’un loc:

„Creștinismul a răsărit pe gunoiul for
mat din putrejunea socială a împărăției 
Românilor".5 6 * *)

In alte locuri ‘hcelași Bebel spune, 
că creștinismul, nu e decât o copie de pe 
religiunea Buddhistă și Brahmanistă, ârpe 
Maica Domnului o asemăna cu deltele pă
gâne: Kybele, Venus, Ceres etc.

Tatăl: Ajunge atâta astăfii. Pănă 
însă îmi vei mai pute desfășura și din 
alte puncte de vedere, ce sunt socialiștii, 
și ce „bine" au de gând să ne aducă și ce 
să ne învețe, chiamă-ți copiii și pune-i 
să-mi cânte „Cuvine-se cu adevărat" în 
onorea Maicii Domnului.

Fiul: Aici Măridra e meșteră. Are 
un glas de sună ca un clopoțel de argint. 
Ionel și Horia o vor acompania...

*
Tatăl (ștergându-și ochii) Dumnefieu 

să vă dea noroc copii! M’am înduioșat, 
că multă mângâiere am mai avut în 
viâță cu sfintele cântări. Der nici nu mă 
tem eu, că ne vor strica socialiștii legea, 
cât timp copiii ne vor sci cânta aceste 
cântări. Și când ei vor striga: „Să dărî- 
măm bisericele", noi le vom răspunde:

S6 te fericim pe Tine Născătdre de Dumnefieu, 
cea pururea fericită, și prea nevinovată!

Bel al o ten.

Noua convenție poștală.
Noua convenție poștală între monarchia 

ndstră și România a întrat deja în vigore cu 
data de 1 April n. Conveția a fost încheiată 
în 15 Faur o. în Cernăuți (semnatari: din 
partea administrației poștelor române, Gr. 
Gabrielescu; din pertea administrației poș
telor ungare, Dr. Guill Flennyey) și era se 
între în vigore deja cu 1 Martie. Avend 
însă în vedere timpul cel scurt, care mai 
era din 15 Febr. pănă în 1 Martie, părțile 
contractante au trebuit să amâne intrarea 
în vigdre a noului aranjament pănă la 1 
Aprilie.

Disposițiile noului aranjament, cari au 
importanță pentru public, sunt următorele:

1. Tariful scrisorilor schimbate între 
România și întreg teritoriul Ungariei face 
25 de bani, pentru câte 15 gr. seu frac
țiune; scrisorile nefrancate 50 bani. Cărțile 
poștale 10 bani; duple 20 b.

Tariful special pentru circulația limi
trofă ^teritoriul Transilvaniei pănă la Mu
reș; comitatele Bistriță-Năsăud, și a fostu
lui Severiu) a eșit din vigore, nu se mai 
admite.

2. Adresantul (trimițătorul) pote re
duce sâu anula suma de rambursament, cu 
care îngreunâză scrisorile recomandate.

3. Suma maximă, ce pote fi asignată 
cu un mandat postai, se ridică de la 500 cor. 

la 1000 cor. seu franci. Mandate pentru 
sume mai marl de 500 cor. se pot adresa 
însă deocamdată de pe teritoriul Ungariei 
numai la următorele oficii poștale din Ro
mânia: Bacău, Bârlad, Botoșani, Brăila, Bu- 
curescl, Buzău, Constanța, Craiova, Doro- 
hoiii, Focșani, Galați, Giurgiu, Iași, Ploescl, 
Tulcea și Turnu-Severin.

4. Scrisorile de valore, cutiile de va
lore și coletele poștale (pachete pănă la 5 
kgr. greutate) se pot espeda cu valori ne
limitate.

Pănă acum, maximul valorei declarate 
putea fi 10.000 de franci.

5. Taxa scrisorilor de valore face 25 
bani după 15 gr. seu fracțiune; 25 bani 
taxa de recomandație și câte 10 bani taxă 
de asigurare după 300 franci său fracțiune, 
pănă la limita valorii declarate.

In scrisorile de valore se pot punețși 
monete de metal în numărul posibil. Piesele 
de monetă conținute în scrisorea de valore 
trebuesc pachetate în hârtie și fixate astfel, 
încât să se prevină, să se împiedece în tot 
decursul transportului mișcările, deplasările 
lor în interiorul plicului (cuvertă).

6. In coletele poștale său în pachetele 
de mesagerie (adecă pachete, a căror greu
tate trece poște 5 kgr.) se pot pune și 
scrisori, sub condiția, ca aceste scrisori să 
nu fie adresate la alte persone, decât la 
destinătarii pachetelor.

7. Pachetele pănă la greutatea de 5 
kgr. se manuâză și se taxeză esclusiv ca 
colete postate, și prin urmare tot-deuna tre
buesc a se franca cu ocasiunea expedărei.

8. Pachetele mai grele de 5 kgr., decă 
sunt gravate cu ram bursă, trebuesc fran
cate înainte; decă nu se încarcă cu ram- 
bursă, le pot rescumpăra și destinatarii. 
Francaturi pănă la frontieră nu sunt 
admise.

9. Taxele de vamă și alte ac-cise ne- 
postale, cari îngreuneză pachete nedistri- 
buibile, sunt reciproc suprimate la înapoie
rea pachetelor.

10. Expeditorii de colete poștale său 
de pachete de mesagerie adresate din Ro
mânia în Ungaria seu vice-versa, pot lua 
asupra lor, îșl pot asuma plata taxelor va
male și al tuturor acciselor nepostale, ast
fel ca destinatarii să primâscă coletele său 
pachetele libere de ori ce sarcini.

Din Dergea.
Onorată Redacțiune! In Nr. 55 din 

„Gazeta Trans." s'a scris despre represen- 
tația teatrală din Derg^a. Pentru comple
tarea acelora, vin a raporta, că începutul 
frumos ce s’a făcut în fruntașa comună ro
mână Dergea, șLa avut deja efectul, a în
suflețit nu numai poporul acelei comune ci 
și pe cei din satele vecine. S’a început o 
emulare spre progres, o mișcare, viuă în 
tdte comunele.

Cu ocasiunea primei producțiunl mai 
mult pote din curiositate — căd poporul 
din acest ținut n’avu ideie de teatru — au 
venit mulțl de prin satele vecine, ca să 
vadă ce comedie va fi în Dâigea, s’au pus 
și ei la lucru, așa Panticenii pănă acum 
au dat o producțiune și acum se pregătesc 
pentru a doua, așișderea se pregătesc Cris- 
turenii și Apahidenii.

Motorul acestei mișcări spre cultură 
e harnicul învățător Nicol.au Șandru, care 
pote fi mândru de rodul ostenelelor sale.

După-ce d-1 Șandru i-a cunoscut ca
pacitatea fie-căruia, șl-a aleși 17 inși cu 
cari să se pregătescă pentru o producțiune 
teatrală. Etă-i cu numele pe cei cari au 
avut roluri: Simeon Moncea, Ana Pop, 
Anișca Stan, Stefan Ciobancan, Nicolau 
Cosma, Petru Ungur, loan Andron, Iuliana 
Moncea, Elena Kiș, Condrata Tripon, Maria 
Băban, Nicolau Oriștelțan, Petru Stan, Ga- 
vril Sălăgian, Alesandru Corpodean, George 
Hadea (acesta nu scie ceti) și Vasile Orișan.

Piesa la producțiunea I-a a fost „Paza 
Maicei sfinte", la a Il-a „Ilâna Consînzena", 
„Otrava de hârciogl" și mai multe dialo
guri, declamărl și cor. — Reușita a fost 
peste așteptare, rolurile bine interpretate, 
der mai ales mare a fost câștigul moral. 
Mai ales cei cari an jucat, și-au însușit 
forte multe espresiunl frumdse.

Nicol.au
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La început poporul, care nu avea ideii 
de teatru și care nu scia ce are s6 fie din 
tot Iu iru', era cu neîncredere, ba în ajunul 
sărbătorilor chiar, sub diferite pretexte că. 
se strică școla, că se tem de pedepsi și al
tele, voiau să închidă școla, pănă ce noul 
paroeh care atunci tocmai sosise în co
mună, a luat asupră-șl totă responsabili
tatea.

Nu așa însă după petrecere. Acum nu 
numai că nu pun piedecl, ci ar dori ca să 
aibă cât de des astfel de seri plăcute.

Aceste tote le-a făcut acel învățător, 
care a fost primit atât de rece. Ce face 
însă zelul și activitatea? Adi învățătorul 
Șandru e iubit mult, forte mult de popor. 
Vedeți, d-lor învățători, cum se câștigă în
crederea și simpatia poporului!!

Tinerimea din Dârgea se pregătesc 
de sf. PascI cu trei piese teatrale. — Aș
teptăm cu dor nespus acele seri de plăcută 
distracție și hrană spirituală.

Pentru toți cei ce aranjeză astfel de 
petreceri, e de recomandat ca să nu le 
facă din interes personal material — de 
aceea cheltuell cât de puține — căci nu
mai tftuncl îșl vor ajunge scopul, cum bună 
oră și-au pus și cei din Dârgea, adecă în
ființarea unui fond pentru plătirea salaru
lui învățătorului.

In fine, ca efectul să fie și mai mare, 
ar fi de dorit ca inteligența uostră din jur, 
mai ales preoți și învățători, să ia parte la 
astfel de petreceri cât mai mulțl.

Aceste le-am scris crecjând, că faptele 
nobile și bune nu trebue ascunse, ci date 
publicului ca și alții să iee pildă; dor’ lu
mina dăeă să aprinde nu se pune sub obroc. 
Sper, că după sf. sărbători voiu pută serie 
și despre producțiunea de atunci.

Un participant.

Serate de-ale meseriașilor români.
Sibiiu, 28 Martie n. 1903.

Joi în 26 Martie n. c., s’a ținut a 
3-a ședință literară a „Reuniunei sodalilor 
români din Sibiiu®. Public, ca de regulă, 
a asistat forte mult și programul seratei: 
bogat și variat.

Presidentul Victor Tordășianu, des
chizând ședința, bineventeză numărosul au
ditor, mulțumesce d-lui Simoneti pentru 
onorea- dată și îl rogă a fi pe lângă frații 
meseriași români din Săliște interpretul 
sentimentelor de frățăscă iubire și dragoste. 
Scote în relief faptul, că representanții mai 
multor reuniuni de meseriași din patrie, în
truniți din prilegiul esposiției industriale 
din tomna anului trecut, în a 2-a confe- 
rență, între altele au luat hotărîre, ca co
mitetul reuniunei sibiiene, în calitate de o- 
mitet dirigent al tuturor Reuniunilor nos- 
tre, să facă demersurile de lipsă pe lângă 
conducătorii reuniunei surori din Alba-Iulia, 
ca acăstă reuniune să aranjeze după posi
bilitate încă în a. c. în Alba Iulia — o es- 
posiție industrială. Acăstă afacere preocupă 
actualmente comitetul reuniunei nostre In
tre altele, apreciând programul seratei, 
rogă pe asistenți să urmărăscă cu băgare 
de sămâ descrierea nimerită și instructivă 
ce o face d-1 N. P. P. (Nicolae Petra-Pe- 
trescu) „Asociațiunei pentru sprijinirea în
vățăceilor și sodalilor români din Brașov" 
și eu ea desvoltărei clasei meseriașilor noș
tri, descriere publicată în foiletonul nrului 
55 din „Gazeta Transilvaniei14, pe care no
tarul I. Apolzan va binevoi a-1 ceti, dat 
fiind, că puțini au prilejul a-1 ceti înșiși.

Aduce cuvinte de laudă d-lui I. Apol
zan, care de un timp încoce ne redă în 
traducere liberă mai multe tractate din 
„Deutsches Lehr- und Lesebuch fur Ge- 
werbelehrlingsschulen44. De data acăsta d-1 
Apolzan ne va ceti sfaturile părintescl pe 
carl Beniamin Franklin le adresăză unui 
pretin tînăr al său. Cum comitetul Reuniu
nei luase hotărîre a pune temelie unei „Bi
blioteci a meseriașilor români14, după totă 
probabilitatea primele numere ale bibliote- 

•■cei, le vor forma tractatele, de cari ne 
ocupăm.

Ne dorind să molestez pe indulgentul 
cetitor cu tote amănuntele, de altfel destul 
de interesante, trec în cele următore la de

cursul ședinței literate, care a fost urmă
torul :

Corul seminarial, condus de d-1 A. 
Bena, cleric, a esecutat cu precisiune com- 
posiția d-lui Bena: „Mor mândro14; sodalul 
pantofar, d-1 Nicodim Rusu, ca întot-dăuna, 
a produs mult haz cu predarea poesiei „Ce 
vânat, mânca-i-aș ochii14, de Cândea, ăr după 
d-sa d-1 I. Apolzan, cetesce respicat și la 
înțeles foiletonul d-lui N. P. P., amintit 
mai sus. E de prisos să amintesc, că nu 
i-a scăpat nimărui nici un cuvințel din cele 
cetite și nu mă îndoesc: acest tractat va 
produce efectul dorit asupra meseriașilor 
noștri. D-1 Nicolae Constantin, cleric, ese- 
cută la violină „SuvenirI de Sinaia"1 Trio 
și hora „Serenadă44, acompaniat de d-1 Bena, 
la pian, er în urma nesfârșitelor aplause, 
d-1 Bena ia în mână fiauta și ne cântă unele 
doine drăgălășe. Acompaniarea la clavir 
ne-a făcut’o d-nul Constantin. Sodalul pan
tofar, domnul Nicolae Apolzan, .a decla
mat o poesie destul de bine. Mica șco
lăriță a d-lui Candid Popa, Auița Prașca 
ne-a cântat una din pricesnele nostre și 
„Ciobanul44. Elevul școlei de croit sodalul 
pantofar loan Hăghău ne-a dat nouă dovedi 
despre frumosul progres ce-1 face în cetirea 
românâscă prin predarea poesiei „Păstorița44. 
Sodalul pantofar d-1 loan Bârsan șl-a în
cercat curagiul și presența de spirit prin 
predarea poesiei „Viitorul Românului" de 
Z. Anotinescu. Notarul Apolzan, cetesce 
scrisorea lui „Beniamin Franklin cătră un 
prietin tînăr44, de care am făcut mențiune 
mai sus. Tînărul Cornel Halpuș „Dada44 
din „Căzania Țiganilor44, cu care ne întâl
nirăm în ședința a 2-a, și data asta a 
fost aplaudat pentru predarea pot dice mă
iestri a poesiei „Țiganul la vânat44, d-1 Em. 
Suciu. Punctul final a revenit d-lui N. Cons
tantin, care ne-a esecutat la violină de tot 
frumos composițiile „SuvenirI de Mehadia", 
„Eu mă duc, codrul rămâne44.

„înving etorulu.

Afacerea studentului rus Goetz.

Se scie că, la cererea guvernului din 
Petersburg, poliția din Neapole a arestat 
pe studentul rus Goetz, acusat de compli
citate la asasinatul fostului ministru de in
terne al Rusiei, Sipjagin.

Un camarad al lui Goetz publică, în- 
tr’un diar socialist german, următorele date 
interesante din vieța acestuia:

Goetz a fost arestat, în 1888, ca im
plicat în rescola de la Iacusk, îmoreună cu 
complicii săi fusese condamnat la deportare 
îu Siberia.

Prisonierii au refusat să iesă din cur
tea închisorii. Guvernatorul a rechisiționat 
atunci o companie de soldați.

Ofițerul Karancksin a ordonat priso- 
nierilor să-l urmeze. Aceștia refusând, sol- 
dații s’au reped.it la prisonierl, trăgând fo
curi de revolver și lovituri cu baionetele.

Uu prisonier Gurevich, lovit în piept 
a căcfut jos mort; au fost mulțl răniți grav; 
unul a murit cu capul sdrobit de o lovi
tură cu un pat de pușcă, altul a fost ucis 
de un glonț, care l’a lovit la creer.

Sosind guvernatorul, un prisonier 
anume Sotow, luând revolverul ce se afla 
ascuns în buzunarul lui Gurevich, care era 
lungit mort la pământ, a tras asupra lui 
trei focuri de revolver.

Guvernatorul a fugit scăpând neatins. 
Atunci soldații traseră o teribila salvă, 

eare a făcut 6 noi morțî și 9 răniți.
Prisonierul Muchanow a fost ucis, lo

vit de un glonte în inimă tocmai în mo
mentul când striga: „Să ne predăm!14

Atunci a cădut și prisonierii Schurr 
și Not.kiu.

După ce an încetat focurile de pușcă, 
morții au fost puși la un loc grămadă, unul 
peste altul, âr acei cari au supravețuit, au 
apărut fără apărători înaintea Curții mar
țiale .

Sotow, Hausmann și Bernstein au fost 
condamnați la morte, âr toți ceilalți la 
muncă silnică pe viâță.

După o lună s’a făcut esecutarea în 
curtea închisorei.

Sotow și Hausmann s’au dus la spâu- 
durătore cu mult sânge rece; Bernstein, 

fiind grav pai alisat în urma rănilor primite, 
a trebuit să fie transportat cu patul sub 
spâncjurătore.

Călăul i-a pus lațul de gât și l’a tras 
în sus pe când se lua patul de sub densul.

Goetz a asistat la tote aceste scene 
teribile, chiar a fost printre răniți si trans
portat la mine.

Țarul Nicolae l’a grațiat în epoca în- 
coronărei sale.

Tatăl lui Goetz posedă în Odessa mari 
magasine de ceaiîi.

Colecții de mărci poștale.
Totă lumea are obiceiul de a aduna 

câte ceva. Unii adună bani vechi, alții 
adună bani noi, și scriitorul acestor șire încă 
ar vrea să adune bani noi, der n’are de 
unde^.Mați sunt însă și alte obiceiuri de a 
aduna, de a „face colecții11, cum să dice 
mai pe domnesce; mai sunt și alte lucruri 
de colectat. Domnișdrele se prăpădesc, bună 
oră, după ilustrate (cărți poștale cu chipuri); 
domnișorii devin melancolici (mai pe româ- 
nesce; îșl ies din ogaș) decă idolii lor, 
vreu să die, iubitele lor, nu-i învrednicesc 
de câte-o șuviță de păr; domnele fac apo- 
tece întregi din miresme bine mirositore; 
domnii se nisuesc din răsputeri a colecta 
„acții44 de ale băncilor. Bine. Este încă o 
tagmă amestecată: domni, domne; domni
șori și domnișore, cari adună mărci poștale 
usate, adecă stampilate și întrebuințate de 
oficiile poștale. ColectanțI de aceștia sunt 
mulțl. Plăcerea lor e să adune mărci din 
tote țările și din tâte timpurile — de când 
s’au introdus mărcile firesce. Sunt, și 
astadl se pot cumpăra de la tote librăriile 
albumuri anume pentru colecții de acest 
fel. Și trebue să mărturisim, că acest sport 
(petrecere) e forte cinstit, forte moral și 
instructiv. Resfoesc d. e. un album. In le
gătură cu fie-care marcă mi-se împrospe- 
tâză îu minte cunoscmțele geografice, isto
rice, ba chiar economice și financiare. E ă 
pentru-ce s’a răspândit și se răspândesce 
atât de mult gustul de a aduna mărci, și 
din parte-mi doresc ca îndeosebi să se răs- 
pând'escă printre tinerimea școlară.

Lucrul mai are încă și o parte curat 
financiară (bănăscă). Mărcile usate îșl au 
cursul lor (prețul de vendare și cumpărare) 
în tocmai ca hârtiile de valore. In acest 
chip o colecție cât de cât aranjată și com
pletă prețuesce mii de corone. Dor’ astă 
tomnă s’a întempat, că în Spania contele 
Castillo a denunțat la poliție, care a deținut 
pe marele duce aventurier" Nicolae Roma
nowsky. (rudă de-aprope cu însuși Țarul 
Rusiei) fiind-că i-a furat colecția de mărci. 
Ba sunt unele m^rcî usate, de cari una 
singură valoreză mii de cor. Cele mai scumpe 
sunt trei bucăți de pe insula Sânt-Mauri- 
cifi, cam din anii 1842—45.

Pe vremea lor aceste mărci costau 10 
bani bucata, cum ar fi mărcile nâstre 
de 10 bani, dâr — vedl d-ta, cum se 
schimbă rota lumei — astădl fie care re- 
presintă câte-o avere întrâgă, atât de mult, 
încât bietul de mine decă a-șî dispune de 
o astfel de avere, momentan mî-așl dura o 
casă, de să-i mârgă vestea peste șâpte sate 
și să-mi câștig o nevastă drăguță și cu
minte, cu care să duc dile albe, pănă-ce 
mortea ar striga: Amin !

Der nu e nici o supărare. Bun e 
Dumnedeu, dă el la toți. Și pănă atunci 
voind să termin rândurile de față, mai amin
tesc, că tot astă tomnă Museul Postai din 
Berlin, cea mai strălucită instituție pentru 
adunarea de lucruri poștale, de telegraf și 
telefon, a cumpărat o marcă din cele trei 
amintite mai sus (San-Mauriciu) cu suma 
de 45000, adecă patru-decl și cinci de mii 
de franci.

Mărci scumpe mai sunt cele de prin 
anii 1852—6 ale Moldovei și Țerii româ- 
nesci, plătindu-se cu 50—100 cor. bucata; 
apoi mărcile Ungariei din 1872, și altele.

In câte-va articole viitore voii! vorbi 
despre invenția mărcilor poștale și despre 
alte lucruri poștale de interes.

Poștarul.

ULTIME SGIR1.
Constantinopole, 4 Aprilie. In dis

trictul Ochrida a fost de Vineri 
pănă Duminecă o revoluție în totă 
puterea cuvântului. Cei ce au înce
put versarea de sânge au fost Bul
garii, cari au ucis pe câți-va ;moha- 
medanl. Doue-spre-fiece . sate bulgă
resc! au incunjurat pe soldații turc! 
și peba^ibozucl. Numărul celor morțî 
și răniți e mare.

Ueskueb, 4 Aprilie. Albanesii 
din Djakovo și Pristina au pus ju
rământ solemn se împedece cu orî ce 
preț esecutarea reformelor.

Cu bani gata.
Omul nostru se lăcomesce la 

făcutul datoriilor, ca cel însetat la 
apă. Nu se prea gândesce când și 
cum va plăti înapoi. „Ml-oi agonisi 

gândesce el — și void da înapoi". 
Se lăcomesce la datorii mai ales 
ierna, ori spre primăvară, când nu 
mai are făină de păpușoi în casă și 
când îi rînjesce fomea prin ferestră 
în casă.

Fomea și datoriile vin, decă 
omul nu este înțelept, dâcă el se 
lasă pe tânjală. Apoi numai ce-1 vec}!, 
că pune vina pe alții, măcar că el 
singur portă vina. Numai ce vec|i, 
că sudue și hulesce, măcar că sin
gur ar trebui se-ș! dică: „Văd, n am 
fost înțelept, nu am priceput rân- 
duela bună, trebue se îndrept ce am 
făcut reu“.

Dâcă îl ajunge fâmea, numai 
ce-1 vec|! că umblă pe la dughenele 
Jidovilor și se râgă pănă capetă un 
coreț două de păpușoitt, „pe aștep
tate pănă la tâmnă44. Jidanul se pre
face a-i fi cine scie ce pretin și îi 
dă. Dâră păpușoiul face pâte numai 
6 fl. de coreț, eră Jidanul îi dă omu
lui pe așteptate cu câte 9 și 10 fi., 
adecă cu dobândă cam de 60 la sută, 
cum ar fi pe un an întreg.

In alte locuri omul se duce ierna 
la vechilii moșielor și pe la alții, și 
se râgă săi dâe bani pe lucru în 
timpul verii. Se legă de cu iernă cu 
câte 2 fl. 50 cr. pe f'alce. Dâcă înse 
ar fi așteptat pănă la primăvară și 
vară, capetă câte 4 sâu 5 fl. Și la 
plata de cu iernă a lucrului omul 
umbla dec! păgubaș cu vre-o 40 la 
sută. De ce? Tot pentru că nu scie 
a gospodări înțelept.

Gospodărie înțeleptă este aceea, 
când te îngrijesc! de cu bună vrâme 
pentru tote cheltuelile, car! ai se le 
faci, ba cu birul, ba cu vestmintele, 
ba cu lemnele de ars, ba cu casa și 
cu câte altele. De cu vară trebue 
se te îngrijesc! pentru câte cor- te 
de păpușoiu trebuesc pe un an în
treg și pentru tote celelalte.

Er decă nu poți câștiga peste 
vară, cât trebue pentru un an întreg 
de traiu, atunci tot de cu bună 
vreme omul se caute a-ș! agonisi cu 
munca sa banii trebuincioșl, așa că 
la cumpărat se nu cumpere, decât 
cu bani gata.

Cu ban! gata tâte lucrurile ie 
capetă mult mai eftin, apoi nu are 
grijile și necasurile de datornic.

Vecinie se-i fie în minte, cănicî 
o di se nu-i trecă fără agoniselă, că 
or!-ce fii nelucrăta este istravă.

Decă va face tot așa, atunci s’a 
juca în bani, tote le va cumpăra cu 
ban! gata și cămătarii șî-or lua ru
fele de prin sate și se vor duce de 
unde au venit.

Se nu di°â cum-va, că nu ar fi 
prilej de muncă. Sunt pretutindeni, 
pe aprope și pe mai departe, la câmp, 
grădini, drumuri, la păduri și câre 
altele. Prilejul de muncă aduce d »r’ 
atât de mulț! venetici în ț-ra nâstră.

reped.it
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Decă dmenii noștri ar sta și sta 
necontenit pe muncă atunci nu ar 
avea veneticii unde se încapă în țera 
nhstră, ar trebui s« remâie pe acolo 
de unde au venit, și etă că pentru 
omul nostru ar fi traiul mai ușor și 
mai bun. Pământurile nu ar încape 
pe mâni streine. Omul nostru ar avâ 
și bani gata strînși frumos grămă- 
gioră și puși pe la băncile sătescl. 
Unde ar mai trebui se se închine pe 
la cămătari pentru bani! Nici vorbă 
de așa ceva n’ar fi.

Cu bani gata, agonisit! cu chi- 
tâlă de cu bună vreme, s’ar încun- 
jura omul nostru de tote nevoile, 
și-ar cumpera tote, câte îi trebuesc 
pe lângă casă, și-ar cumpera locuri 
și vite și ar fi încalțe gospodar ro
mân, că i-ar merge vestea prin țeri, 
cum le merge Nemților vestea.

Omenii noștri pururi se-și cjică: 
„nimic pe așteptate, tote pe bani 
gata!“ („d. P.“)

6) Dăcă petele nu ese cu ușu
rință, să i se dea să bea ceaiu rusesc 
cu puțin rom, seu ceaiu de paparâne ;

7) După însănătoșirea bolnavu
lui, casa să se văruiescă și rufele în 
care a zăcut bolnavul să se fiârbă 
în leșie er- celelalte care nu se pot 
spăla, să se desinfecteze cu soluțiunl 
antiseptice.

(„Alb?) Gli. Răssleț.

POVEȚE.

Păstrarea unt - de - lemnnlni. 
Pentru-ca unt-de-lemnul se nu se 
râncecjâscă, trebue se-1 ferim de aer. 
Mijlocul cel mai bun este se turnăm 
spirt curat, ca să-l acopere. Spirtul 
fiind mai ușor, va pluti pe de-asupra, 
fără să se amestece.

Liliacii.
Ordinul nr. 24.655 VII—1 din 18 

Martie 1901 al ministeriului de agricultură 
înșiră tdte pasările, cari trebue se le luăm 
sub scut, să nu le prigonim. „De scut — 
se dice în ordin — sunt a se împărtăși 
următdrele animale: I. mamifere: liliacul 
cu tdte speciile sale, în tote timpurile".

In §-ul 2. al disposiției amintite se 
adauge:

„Orcine nimicește mamiferele înși
rate în §-ul 1. (prin urmare și liliacii'), în 
sensul §-ului 95. al art de lege XII. 1894 
comite transgresiune (călcare de lege) și 
p<5te fi amendat (pedepsit cu bani) până 
la suma de 100 cor.

Cuvintele ordinului sunt clare și 
stricte.

Aoeste cuvinte ne vin în minte, când 
ne gândim, că în multe locuri se face 
adevărată vînătdre după bieții liliac! ne- 
stricăcioșî.

NuDumai nestricăcioșl, dâr de cel mai 
mare folos.

Se scie,că grădinile de pomi, și mai 
ales merii sunt copleșiți în mulți ani de 
molii. Ei bine, în pustiirea, nimicirea mo
liilor, liliacii ne aduc folosul cel mai mare. 
Liliacii sunt dușmanii cei mai neîmpăcați 
ai moliilor.

Este prin urmare de dorit, oa nu nu
mai sâ apărăm aceste viețuitâre, der se le 
dăm și prilegiul de a-șî face cuiburi liniș
tite și se se sporâscă cât de mult. Folosul 
lor abia îl putem bănui!

Der e de însemnat, că în urma feliu- 
lui lor de a fi, acești liliac! nevinovați 
sunt mai mult obiect de dispreț, decât 
viețuitâre vrednici de băgarea ndstră în 
semă.

Aprdpe nicăiri nu mai au locuri si
gure, unde să se retragă, unde să se aline. 
O singură deosebire fac podurile biserici
lor și turnurile. Atâta tot. Ba și de aici 
îi scormonesc, îi alungă băieții neastâm
părat!, seu îi prind clopotarii.

Prin apărarea lor aducem folos nu 
numai grădinilor de pomi, ci și cerealelor 
(bucatelor) ndstre de pe câmp: cucuruzu
lui, grâului, secarei etc. Ou deosebire cu
curuzul ar scăpa, s’ar ușura de șirul fără 
semă al viermilor, fiind-că roiurile de flu
turi din ce se desvâltă viermii, le înghit 
liliacii.

Deci bieților liliac! se le dăm pace! 
Și pe cum ne-am luat bunul obiceiu de a 
nu ne atinge de rândunele, astfel să ne 
luăm obiceiul de a nu ne atinge de liliac!. 
Adevărat că sunt urîți, der în schimb ei 
nu umblă — decât noptea.

Tdte își au rostul în lumea acâsta 
și t(5te sunt bine chibzuite.

Ci cor ea.
In târgurile de legume din Paris, se 

terguesce totă ierna, începând de cu tomna, 
cji cu <fi, o cantitate enormă de un fel de 
salată cu gust plăcut, cam amărăcios sub 
numele „Barbe de capucin14, căreia i-se 
atribue chiar proprietăți sănătâse asupra 
consumatorului.

o.j a ii B.
Pojarul este o bolă forte molip- 

sitore, înse nu așa de omorîtore ca 
altele. El lovesce mai cu semă pe 
copii, de la cari se pot umplâ și 
dmenii mari. Acestă bblă se mai 
chemă în limba poporului și vărsat, 
mai cu semă în Muntenia și Oltenia, 
er în Moldova i-se cpoe „Coriu“.

Simptomele acestei bole se ase
mănă fârte mult cu ale Scarlatinei, 
de aceea trebue se luăm în băgare 
de semă următdrele: copilul atins 
de scarlatină are anglnnă în gât, 
căldură mare și pielea ce căptușesce 
gâtul este roșie vișinie, pe când la 
pojar copilul are guturai și ferbințdlă 
mai mică. Copilul atins de acâstă 
bolă, începe a ave dureri de cap, 
putină ferbintâlă cu fior), ochii sân
gerați și udați de lacrămî, nasul 
curge și străuută și din când in când 
este cuprins de o tușă răgușită. 
Aceste tot9 îl superă pe copil, pănă 
ce ese pe pel a lui nisce pete roșii, 
cari semenă forte mult cu pișcăturile 
de pureci, sâu de păduchi de lemn; 
aceste pete apar înt.âiti pe față, pe 
gât, pe piept, pe mâni și pe piciâre; 
în acest timp ochii înceteza de a mai 
lăcrăma și strănutatul asemenea, er 
tușea este mai puternică și copilul 
scuipă flegme grose

De la a opta fli a bolei, pielea 
începe a se jupui, începând mai în
tâi u cu fata, apoi cu gâtul și pe 
urmă cu celelalte membre.

Când se ivesce vre-un cas de 
atare bolă, imediat să anunțăm pri
marul, care la rândul lui să facă cu 
uoscut medicului spre a se trans
porta în localitate. Pănă la sosirea 
medicului, noi vom lua măsurile ur
mă tore :

1) Copilul să fie imediat des
părțit de cei sănătoși;

2) Camera în care locuesce bol
navul se fie curată și bine aerisită, 
luminată și caldă;

3) Decă ferbin'ela este prea mare 
i-se dă copilului întâiu o lingură de 
unt de ricină și apoi i-se di. * 1 2 3 4 5 * 1/4 seu 
l/2 de gram de chinină pe cp. îm
părțit în d< uă dose;

4) Decă tușea îi este prea mare 
se i-se dea de beut ceaiu de flâre de 
îeiti cu lapte:

5) Dâcă ochii sunt prea roșii 
și-l ustură se i-se pună peste ei cârpe 
curare muiate în ceaitl de nalbă 
călduț;

*) Culese de A. C. Popovicl. Editura „Mi-
1 nerva", Kucure^cl. 1 Leu 50 bani.

Salata consistă din foile înălbite ale 
unei varietăți și formă deosebită de cicâre, 
care cresce în stare sălbatică pretutindeni 
în țâră la noi, pe marginile drumurilor, în 
pășuni uscate, fânețe și locuri inculte. Fie
care copil o cunosce cu florile ei albastre- 
azurii pe crăcuțele plantei, care numai di- 
minâța când bate sorele sunt deschise, pe 
când după amladi și în timpuri norâse și 
ploiâse, ele rămân închise și nu se desfac. 
Planta se chiamă sciențific „Oichorium 
intybus".

Planta acesta s’a cultivat în tim iurl 
străvechi în grădini, pentru întrebuințarea 
foilor în timpul iernei ca salată; prin cul
tură îndelungată, s’a dobândit mai multe 
varietăți, unele cu foi netede, altele cu foi 
crețe; chiar prin colorea foilor se deose
besc varietățile unele de altele, cari sunt 
gălbeniciose în tote nuanțele seu roșieticl.

Varietatea cea mai bună și recunos
cută în cultură pentru salată, este aceea 
numită „’Wittlooff44, care se cultivă mai de 
toți grădinarii la Paris.

Cicârea se mai cultivă pentru rădă
cina sa, pe întinderi mari, în Francia, Ita
lia, Anglia, Germania, și cultura în mare 
parte s’a împământenit și în România, care, 
uscată, măcinată și redusă în praf, servesce 
ca surogat de cafea, sub numele de „Franck- 
cafeau. Pământul, în cultura rădăcinilor pen
tru salată, trebue să fie săpat adânc și bine 
îngrășat cu gunoiîi descompus; dâcă cico- 
rea are să producă o crescere îmbelșugată 
de foi pentru salată în timpul iernei, și 
rădăcinile trebuesc să fie bine desvoltate și 
puternice.

Sămănatul seminței se face primăvara 
în luna lui Aprilie seu Maiîi, mai bine în 
rânduri, făcându-se cu săpulița nisce șăn
țulețe de 70 ctm. adâncime la distanță de 
30 ctm. unele de altele.

Cultura, în general, este ușoră și nu 
se deosebesce în nimic de aceea a morco
vilor, pătrunjelului și altfel de legumi rădă- 
cinose. După ce au răsărit plăntuțele, grija 
nostră este de a le rări, astfel că distanța 
dintre fire să rămână cam 10 ctm. pentru 
o desvoltare priinciosă.

In timpul vegetațiunei, se mai sapă 
pământul de vre-o două-orl ori printre rân
duri, se curăță buruenile și se udă în cas 
de nevoie.

Altă cultură se face sămănând sămin- 
țele pe un răzor cu pământ gras și bine 
mărunțit; și, după-ce plăntuțele tinere s’au 
întărit, se răsădesc pe răzor în distanțe de 
30 ctm. în tote părțile unele de altele. Ră- 
săditul plăntuțelor se face de obiceiu pe 
răzorele deșertate după recolta legumelor 
timpurii, precum sUnt mazărea, etc. îngră- 
șând locul și săpându-i din nou înaintea 
plantărei.

Tomna se scot din pământ rădăcinile 
după trebuință și se taie foile de la cape
tele lor.

Pentru consumație servesc numai foi
le crude și înălbite. In acest scop, grădi
narii FrancesI procedeză astfel: Intr’o piv
niță întunecosă și scutită de ger, se face 
un pat cald de gunoiîi prospăt de cal, în 
grosime de 35 — 40 ctm. După ce s’a încăl- 
dit gunoiul la o temperatură cam de 20° 
0., se pun rădăcinile legate în mănunchi 
pe de-asupra în rânduri cu capetele diri- 
geate spre zid, se stropesc cu apă căldicică 
pănă când foile tinere încep a se desvolta; 
pe urmă, se înceteză cu stropitul spre a 
împedeca putredirea foilor crude apărute.

După 15 cjile pănă la 3 săptămâni, se 
începe tăierea foilor tinere, cari sunt forte 
fragede și, din lipsa luminei, au dobândit 
pe urmă colorea aceea galbină sâu roșietică.

Acest procedeu este mai mult o cul
tură forțată.

Tot la acest resultat, deși într’un timp 
mai întârepat, putem să ajungem, urmând 
astfel:

După ce s’au scos rădăcinile din pă
mânt, tâmna în Octomvrie său Noemvrie, 
se taie foile de capetele lor și se lâgă ră
dăcinile în mănunchiuri mici. Acestea să 
sădesc în nisip într’o pivniță caldă și întu
necosă. Decă la un ger excesiv temperatura 
ar scădea prea mult, putem pune și o sobă 
veche înăuntru, făcându-se puțin foc.

Năsipul se udă puțin cu apă căldi
cică. O a doua udătură se repetă numai 
atunci când s’a uscat nisipul, când rădăci
nile au absorbit tătă umiditatea. Umedâla 
prea mare strică foile eșite.

După 4—5 săptămâni foile tinere vor 
fi așa de mari, încât se pot recolta. Cele 
dintâifi eșite au încă o colore verde, sunt 
tari și nu se potriveso pentru consumație; 
pentru acâsta, ele se rup fără însă a de
ranja rădăcinile și se lapădă.

Se mai procedeză și astfel: Să aședă 
rădăcinile una lângă alta eu capetele afară 
pe un strat de nisip în formă de un cerc 
cam de 90 ctm. diametru. In centru se 
pune un olan de pământ ars, cu gura în 
sus. După ce s’a format primul strat, se 
acoperii cu năsip și se pune peste el un al 
doilea strat de rădăcini cu capetele însă 
puțin mai mult spre centru și se acoperă 
ârășl cu năsip. Astfel se procedeză cu așe- 
darea straturilor pănă ce, în sfârșit, se va 
forma un con. Olanul din centru servesce 
pentru turnarea apei înăuntru în cas de 
trebuință udând năsipul.

Decă temperatura în pivniță, seu bor- 
deifi nu este scădută sub 10° C., foile 
eșite tinere vor avea după 4—5 săptămâni 
o lungime de 10 ctm. Acesta este momen
tul când se începe cu tăierea, retedându-le 
pănă la 1 ctm. peste basa lor. Urmându-se 
astfel, vom avă trei, deși cele din urmă 
vor fi mai slabe.

După recoltă, se pun foile vr’o 20—30 
minute în apă; prin acâstă procedură ele 
perd amărăciunea prea mare, care nu place 
la unii. înainte de consumație, se tornă 
oțet și unt-de-lemn peste ele și se prepară 
ca orl-ce salată.

Spre a ave și o recoltă de foi primă
vara, în Aprilie și în Maiu, din rădăcinile 
nescose din pământ, se acoperă capetele 
lor de pe răzdre cu un strat de tericiă rnă- 
ruDt și ușor în grosime de 20 ctm. Foile 
se recolteză atunci când vârfurile lor încep 
a răsbate acoperișul.

W., Knechtel.
• «

Vorbe înțelepte.*)
Tinerii cari au focul sacru pentru bi

nele țării și vor să se distingă și să se urce 
așa de sus pe scara socială, să nu uite că 
numai munca, moralitatea, meritele și ser
viciile aduse țării trebuesc să fie regula.

1. C. Brătianu.
Nici odată o vorbă nu pote înlocui o 

realitate, nicl-odată frasa culturii nu e echi
valentă cu munca reală a inteligenții, nici 
odată frasa libertății nu e echivalentă cu 
libertatea adevărată.

Eminescu.
Căderea poporului roman nu începe 

abia cu cesarismul lui August, ea începuse 
de mult, și anume de la introducerea de
mocrației fără frâu.

Friedrich von Hellwald.
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Magazinul de mătăsărie

B&sdapestj IV., Becsi-utcza 4.

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

Este de obște cunoscut, ca numai la firma de sus se pot căpăta cele 
din urmă novitâți rfe mătăsării pentru Bluse și Toalete Desenă
rile și calitatea snîlt CSClusiv pentru firma de sus produse și numai 
acolo se capetă. g’KETUKl lEFTUfE ȘS
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Nu învățătura, nu sciința, ci educația 
modului de cugetare, a sentimentelor și a 
obiceiurilor merită numele de educație.

Herder.

DațI copilului obiceiul de a ține tot- 
dâuna adevărul drept lucru sfânt, de a res
pecta proprietatea altora, de a se feri de 
orl-ce acțiune compromițătâre care ar pute 
să-l ducă la pierdare, și se va gândi tot 
atât de puțin la minciuni, înșelăciuni, fur
turi său datorii, ca și la plăcerea de a se 
arunca într’un element în care n’ar pute 
respira.

Brougham.
Ambițiile mici se plecă mult mai cu

rând sub jugul aspru al constrîngerei, de 
cât sub domnia blândă a unui spirit lu
minat.

Schiller.
A desconsidera credința pe motiv că 

stă în afară de puterea nostră a sci totul 
în mod hotărît, e ca și cum cine-va n’ar 
voi să se servâacă de picidre, ci s’ar lăsa 
să piară de ore-ce — îi lipsesc aripi ca să 
sbore.

Locke.

Națiunile cari cad în abisul ireligiunei, 
nu pot fi altfel decât anarchice.

Draper.

Nici o filosofie și nici o morală nu va 
pută înlocui religia.

Schlosser.

Religiunea este rădăcina esistenței 
omenescl. Decă ar fi cu putință omenilor 
să tăgăduâscă ori ce religie, ar deveni nu
mai suprafețe fără nici un conținut.

A. W. Schlegel.

Tocmai omenii cei mai luminați au 
mai multă nevoie de religie, de ore-ce ei cu
nosc și simțesc mai mult marginile minței 
•omenescl.

Eotvos.
Cum pot da sfaturi pentru binele ob- 

ștei omenii cari sunt jertfa propriilor lor 
pasiuni ?

Schiller.

Pentru ca să aibă cine-va religie, tre- 
bue să fi ajuns mai întâii! la umanitate, și 
la acăsta oine-va pote ajunge numai cu 
iubire și prin iubire.

Schleiermacher.
Cugetări mari și o inimă curată, aces

tea trebue să le cerem de la Domnul.
Goethe.

Credința șede mai bine tocmai ace
luia, care este învățat și în sciință.

W. Menzel.

Ce ne lipsesce ca să ajungem un neam 
tare? Unirea numai, unirea!

G. Negri.

Calendarul septemânei.
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Bursa de Bucuresci
dii 2 Aprilie 1903
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Renta amortisabilă.................... »7o Apr.-Ocl 100.—
„ „ lmpr. 1892 . . . &„ Iau.-iul. 99.
„ „ din 1893 . . . 5 „ Jt » 99.—
„ „ 1894 int. 6 mil. 5 „ Apr.-Oct. —.—
„ „ lmpr. de 32•/, mil. 4 Iau.-iul. 86-7,
„ „ lmpr. de 50 mil. . 4 » B J) 86 7.
„ „ lmpr. de 274 m. 1890 4 „ B 77 88.-
„ „ Lmpr de 45 m. 1891 4 „ 87.*/ 2
„ „ Im de 120 mil. 1894 4 „ 71 7) 87 ‘A
„ „ Imur de 90 mil. 1896 4 „ 87.*/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale) G ii Mai-Nov. 87.’/l
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 1) 77
„ comunei Bucuresci 1863 57o Ian.-lul. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Wai-Nov —
„ n » dln 1888 6 „ run.-Eec. —.—
„ „ „ dm 1890 5 „ Mai-Nov —.—

Scrisuri fonciare rurale . , . 5 „ lan.-lnl. 99.—
Scris, fonciare rurale din 181'0 4 „ 87.'/2

„ „ urbane Bucuresc 5 n B B 87?/4
J7 n Ji • 6 „ » JI 81.-

Oblig. Soc. de basalt artin ci al J
V. N.

JÎ J* —•—

Banca Rom. ult. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Nation, ult. iv. 8ti.— 500 intr. v. —.—
Banca agiicclă............................... 500 150 v. 2275
Dac’a-România ult. div. 35 lei 200 intr. v. 227.—
Naționala de asig. ult. div. lei 43 200 98. -
Soc. bazalt artif. ult. div. 1 ei 30 2->0 370.-
Soc. rom. de const.r. ult. div. 15 1. 250 370.-
Soc. rom. de hârtie ult. —.— 10'i
„Patria1* Soc. de asig. ult. 4 l-i 100 jj n —.—
Soc. rom.de petrol Lem. u. d.O 200 n Ji —.iij

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 —.—
Soc. de fur. militate u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița**  soc. p. f. hârtii 30 1 1000 B B —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 D tt

—
20 franci i»ur............................... — B B —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 « B —. -

S e e m p tu r 1 :
Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 6 P tersburg . . 67n
Banca agricolă 9-10% Berlin .... »7n
Casa de depuneri 5’/, Belgia . . . 3-
Londra .... 87o Elveția . . . 372
Viena.......................... 372

Cursul losunlor private 
din 2 Aprilie 19! 3.

cump. ude

Basilica.................................... 19 — 20-
Credit. .................................... 133.— 437 -
Clary 40 fi. m.......................... 174 — 176 -
Navig. pe Dunăre.................... — •- .—
Insbruck .......................... 84.25 88 25
Krakau ............................... 75.50 77 50
Laibach.................................... 70 — 75 —
Buda......................................... 180. - 186.—
pa'fly......................................... 176 — 180,—
Crucea roșie austriacă . . 65.— 56-

„ „ ung..................... 26 90 27 90
„ „ ■tal..................... —.— —.—

Rudoif................................... 67 — 73.—
Salm......................................... 233.— 240.—
Salzburg.................................... 75.— 79.—
St. Genois .......................... 260 — 310.-
Stanislau ........................... — —
Trientine 4*/ 27n 100 na. c. . 442 — 446 —

,, 4% 50..................... 46.— 48 50
Waldstein............................... 68.— 73

„ de 10 franci . . . 33- 36 50
Banca h. ung. 4% ....

Convocare.
Domnii acționari ai asociațiunei 

de consum „C O W O R. în 
Șasea montană se convocă la o 

adunare generala estraordinară, 
care se va tină în Saaca-montană 
8/21 Aprilie Î903 înainte de amăfli 
la 9 ore în localitatea d-lui Anton 
Kokesch.

Obiectul:
Consultare asupra esistenței aso

ciațiunei, eventual asupra suependă- 
rei activității acesteia.

Direcțiunea.

Anunț de licitație.
în 27 și 28 Aprilie st. n. se va 

vinde cu licitație în localul casei 
de Zălope dela brele 8—11 a. m. și 
2—4 ore p. m. obiectale amanetato 
în luna lui Februarie și Martie 1902 
pănă inclusive cu Nr. 5067 —1902, 
a căror termin au aspirat și nu B’au 
rescumperat.

Obiectele care se vor vinde sunt 
ginvaericale, ciasornice (Faur și 
argint și alte seule de aramă, 
cioae, cositor, flanele, haine băr
bătesc!, femeescl, cisme, ghete ș. a.

Venflarea se face cu bani gata. 
Răscumpărarea său înoirea ama

netelor se pbte face numai cu o fli 
înainte de licitație

In diua venflăril cu licitație nu 
se permite nici într’un chip.

Avi s_
Fac cunoscut onoratei mele clien

tele cumcă de afli încolo cancelaria 
mea advocațială se află în suburb. 
Fabric, strada Recașului, casa proprie 
Kis Zsak uteza 5.

Timișbra, 23 Martie n. 1903.
PaveB Rotariu, 

advocat.

XXXXXXXXXXMXXXXX

Casă de vânzare.
In comuna Vad (comitatul Fă

găraș) este de venflare

o casă în ulița mare în colț 
la posiție bună, constătătdre din 
5 odăi, 2 bucătării, pivniță boltită, 
cuptor de pâne, 2 grădini și alte în
căperi necesare la economie, fântână 
în curte închisă cu zid. Asemenea 
2 părți de mbră, o grădină de le
gume vis-ă vis de casa nr. 47 și o 
altă grădină la capul satului spre 
Șercaia, la drepta

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

ooocxxxoooooooooo

BraBsb, 2 Aprilie 1903.
Oficiul casei de amanete din Brașov.

(1-3).

Brașovul-vechiu, str. Lungă nr. 1.
Tbb’oO de sud.

Intrarea 20 cr. Băeții 10 cr.
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Prețurile cerealelor din piața Brașov,
Din 3 Aprilie 1903

.Vlâsura 
seu 

greutatea
Colitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 40
n Grâu mijlociu . . . 13 20
n Grâu mai slab . . . 13 _
71 Grâu amestecat , . 9 90
a Secară frumosă. . . 8 10
71 Sâcară mijlocii. 7 90
71 Orz frumos .... 7 50

Orz mijlociu. . . . 7 20
71 Ovâs frumos. . . . 5 40
71 Ovâs mijlociu . . . 5 10
y> Cucuruz ..... 9 40
M Mălaiu (mein) . . . 8 —
71 Mazăre........................... 16 _
n Linte........................ 16 _
71 Fasole........................ 16 _
71 Sămeuță de in . . . 17 60
77 Sâmânță de cânepă . 7 50

i n Cartofi........................ 1 40
n Măzăriehe. . . _

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

100 kil Său de vită prospăt . 44 —
Său de vită topit . 64 —

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

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 31 

Martie n. de 33,475 capete, la 1 Aprilie 
au intrat 1183 capete și au eșit 267 capete, 
rămânând la 2 Aprilie n. un număr de 
34,391 capete.

Se notdză marfa ungurescă: veche 
grea dela 128—130 fii. tînărăgrea dela 
138—139 fii., de mijloc dela 139 -138 fii. 
— Serbescă: grea 136—138 fii., de mijloc 
135—136 fii., ușdră 134—136 fii. kilo
gramul

Un școlar român de 12 ani a 
dispărut din clasa II gimnasială Joi 
în 2 Aprilie și nu se scie unde se 
află. Copilul virtos, părul negru, ochi 
negri, o tăetură la nas se cunosce, 
unde acesta se împreună cu fruntea, 
îmbrăcămintea, pantaloni de demii 
de Săcele, roc suriu, papuci înclie- 
iațl cu șinore. Cine află de el re- 
ținendu-1, să anunțe la poliția din 
Brașov. (921,1-1.)

OCASIUNE RARĂ!!
Din causa desființării negoțuBui meu de vinuri,

vând cu prețuri forte scăzute
liber de accis, în cantități ori cât de mici și ^transportat a casă: 

Vinuri veritabile ardelenesc?, dela pbla munților
din 1896, Riesling1 de Kîn, din 1889, Vin de Rozsamal (Aiba- 
Iulia) din 1896, rămas după Episcopul Lonhardt, V1H de Czelna 
din 1898, Carbenet roșu, din 1896. Leânyka din boo, Elomali 
din 1900, Șom din 1900, și Tramill dm 1900. — Litru dela 
80 b. pănă la I cor. 50 b.

La cumperărl mai marî servesc cu oferte forte ieftine și la 
comandele din provincie rentorc 14 bani accisul de litru.

Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, dr Biitoielc se socotesc 
obicinuite la desfacerile totale.

Vend mai departe:
Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia

n
Yi

Rachiu de droj.ii fiert de mine . . 1 
Cognac veritabil franțuzesc . . . I

în prețurile

cor. 1.80
2.20
4.80

Vencțarea se face în fie-care cți dela 10—12 6re a. m.
în pivnița mea aSin casa Schobel, Strada Vămii nr. flfl.

La cuinperări mai marl, me rog a lua înțelegere cu mine în locu
ința din edificiul poștei etajul II.

Cu fotă stima
EESOESLYfi EDE.1-12

0
0
8

0 a
0o
§

g Fio-care cumpărător al acestui cognac esle îndreptățit a-l presenta (în einbalagiul 
|| original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

|| C
ontro

H victual 
m

inisti

A|»r«l>at «le primele enpaeiitățt «le clinicei din Viena.

la 
c 

iilor 
iriu

Prima destilerie de cognac triestină Camis și Stock în Bar __— cd Sa

cola la Triest recomandă C ” fii

2 e~ ER

Cognac medicinal

a institut 
irilor, apr 
lelor. Vier

indigen, dopă sistem francez cu dop de controlă al institutului — pj Bj

de analisă al Reun. gen austr. a farmeiștilor din Viena. O--O B(Z> CD y

O sticlă cor. 5.—, juisa, sticlă cor. 8*60. kAs. ra
»»2 fi

Se află de vândare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov. anal 
tul ct 
pitali

Fie-care cumpărător al aceslui cognac este îndreptățit a-l presenta (în cmbalagiul c " « H- 3 ■original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită. w ® S S —B) P

rom.de
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Avem ondrea a recomanda pentru sesonul de primăvară 

DEPOSITUL NOSTRU 
bogat asortat ca postavuri și haine gata, 

ca fabricate dm țeră și streinâtate : 
mai moderne ștofe de costumurl dela fl.

r
r
a

costum bărbătesc lucrat după măsură dela 
pardisiu „ „ „

» f» r

Iar® deposit de Pânzărie a tai Benedict Schroll. 
Se viwde m baica^a, eu prețwB de fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°|0.

Cele
îl
r
îi

Un
„ pau^iu „ „

Costume gata bărbătesc! 
Pard'siuri . . „ . .
Doublulster............................

Haiue gata pentru

J?

r

r
w

„ pardisiurî „ „
„ Doub'stofe „ „
„ Strichgarne negre „

2 —
3 —
3 —
3.50

metru
V
n
n

15
16
10
11
12

fi

n 
n 

V 

li

SUS.
r>
Y)
»

sus.
»
«
»

Ain
» 
n 
n
în

w

w 
n

baeți și copai forte ieftine.

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

Cu totă stima: •<

Depner, Roth &. Westemean,
Strada Vămii Mr. 3. (Edificiul ,,Sparkassau).

Invitând 
semnăm

3-6/887).

INS Ci IN TARE!
5

Am ondrea aduce la cunoscința On. public, că am eșit 
din firma

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

și am Bifat asupra mea dela aceiaș firmă 
XBezpositnj.!

unde lucrez și cioplesc monumente sepulcrale 
din materia® fin și dnrsahil, scos din carielele 

mele precum și otarinui'ă de mobilă.
In marele meu deposit se affiă cu 
-es prețuri ieftine: == — 
marmură, granit, syenît, labrador, ande- 

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

De asemenea iau în autreprisă 
orî-ce fel de lucru de cioplit 
piatră §a zidiri.

Devisuri și prețuri curente stau la (lisposiție gratis.

te

te

te

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi 
- calitatea cea mat hună.

u

r/J

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel uhG ? e ft i 91.

FRAȚII ȘIMAY
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

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

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

Nu conține ingrediențe streine vetămătdre. 

</■ Se ©apetă pretutindem “^3®

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun L 
w să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate. 
Uj -19 -OO.|72P),

IOSSF măes'tni în cioplitură de piatră.
HSirașOV, CaSea ferată, la ramificația Tramvaiului.

2-6 905.

De sprijinul On public se rogă

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

In atențiunea Onor. Dame!!!
ZD-uvpei ce mi-am mutat ]?Sag»ziBiul meu de 

Cozxfectîxxxxx d_e Dame
■5

din Strada Vămii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
«lisa piață Șirul iuuhai SS, 

tot acolo am aranjat un separat pentru

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

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

>

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

Tot-flenuua asortimesit mare șâ cel ffiîai nou!
Tot-odată imi ieau voie a recomanda și bogatul meu 

DEPOSIT DE HAINE, pentru bărbați băețî și copia, 
după cea mai noă modă, cu pretura forte ieftine.

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
cu totă stima9-50.(877).

Rog a fi ci atenție la firma!! HEINRICH SCHUL

Prețul unui pachet 50 iilert 
Conține 5®0 grame.
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