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Guvernul și sistemul.
Mare mișcare și iritațiune dom- 

nesce în taberele partidelor maghiare 
dietale, în urma faptului, că începând 
cu cjiua de erl guvernul responsabil 
al Ungariei va severși fără de îm
puternicire legală acele lucrări ale 
administrației de stat, pentru cari 
numai legea budgetară, care hotă- 
resce veniturile și cheltuielile statu
lui, îi pdte da dreptul.

Este acesta „starea în afară de 
lege și de constituție“, de care se 
vorbesce așa de mult de un timp 
încoce, și cu privire la care cei mai 
mulțl se tem — cu drept cuvânt — 
că va pute da nascere unor încur
cături și neajunsuri grele.

Se ne închipuim numai că ob- 
strucțiunea va dura pană la tomnă 
ori mai îndelungat, după cum ame
nință koșuthiștii, și ne vom face o 
ideiă ce pote se se nască de aici, 
având în vedere că dela 1 Maiu a. 
c. încolo nici un mandat de plată, 
nici o plată, nici o esecuțiune de dare 
directă și indirectă și nici o sprescriere 
și încassare de timbre și de taxe, 
in fine nici asentarea de recruți pentru 
armată nu se mai pote face în mod 
și pe basă legală.

Au der dreptate cei ce în astfel 
de împrejurări ved periclitată chiar 
și constituțiunea. In privința acesta 
inse este o deosebire mare intre gu
vernamentali și oposiționali. Cei din- 
tâiu ved și ei primejdia, der sunt de 
părere, că, stând la postul lor Szell 
și cu majoritatea sa, vor putâ în
vinge cu succes obstrucțiunea; cei
lalți, koșuthiștii, sunt la rândul lor 
firm convinși, că ei vor birui și nu 
voesc să concedă nimic lui Szell și 
partidei sale, ci declară, că datoria 
guvernului e a se retrage și că în 
ori-ce cas, de se va retrage ori nu, 
ei nu-1 mai privesc ca guvern legal 
și constituțional ai țării.

Dâcă guvernul ungar eșit din 
sînul acelei partide liberale, care n’a 
încetat a sta în fruntea trebilor sta
tului dela înființarea dualismului în
coce, nu se prea turbură de așa c|isa 
stare în afară de lege (ex lex) și 
decă acest guvern, cu tăte că nu 
dispune ca cel austriac de un § 14, 
care se-i dea dreptul a guverna cu 
ajutorul de ordonanțe regescl, crede 
că va isbuti a delătura tbte piede- 
cile și fără împuternicire budgetară 
— nu ne mirăm, întru cât adecă 
au dat destule probe și guvernul de 
față și cele ce i’au premers, că sciu 
să guverneze în afară de lege și de 
constituție, când așa pretind inte
resele de domnire ale partidei dela 
putere și când așa convine voinței 
sale absolutiste.

Cetitorii noștri vor fi gâcit în
dată, că vorbim de absolutismul, 
ce-1 eserciteză partidul liberal ma
ghiar dela cârmă sub mantaua 
constituționalismului față cu națina- 
litățile nemaghiare din Ungaria.

Acest absolutism, care de pildă 
a făcut cu neputință representarea 
naționalităților în dietă, în măsură 
cât de puțin cuvenită, era numit „ab
solutism parlamentar11 ; unul dintre 
obstrucționiștii de frunte maghiari 
din cameră l’a numit deunăcjî „ab
solutism de partid“.

Ori și cum l’am numi, este și 
rămâne fapt, că acestă voință vol
nică m-a pus în deosebi pe noi Ro
mânii de mult în afară de lege și 
de constituție. Pe noi nu ne pote sur
prinde deci noua stars de ex-lex, căci 
în ce privesce esercitarea drepturilor 
cetățenesc! și constituționale noi Ro
mânii de mnlțl ani deja ne aflăm 
într’o asemenea stare, fără ca mi
nisterial responsabil să fi fost- tras 
vre-odată la răspundere, fîind-că a 
călcat legea și constituția față cu 
cetățenii de naționalitate nemaghiară.

Amintim aici numai ucazurile 

miniștrilor de interne, prin can s’a 
disolvat partidul nostru politic, prin 
cari legea aceea, care fuse adusă 
pentru a fi un razim desvoltării in
dividualității nbstre naționale, a fost 
interpretată pe dos, în defavorul ab
solut al acestei desvoltăn, și prin 
cari ni-s’a secvestrat cu totul drep
tul de întrunire și ni-s’au știrbit tote 
celelalte drepturi cetățenesc!.

Stărei acesteia în afară de lege 
avem noi Românii să i mulțumim și 
prigonirile naționale, ce au luat di
mensiuni atât de mari. Acestor de
prinderi neconstituționale, pe cari 
!e-a sprijinit în tot-deuna cu vârf 
oposițiunea maghiară, se datoresc 
nenumăratele procese politice, că
rora le-a căcjut victimă de curând 
și unul din (fiarele partidului nostru 
național.

Nu retragerea guvernului va 
scăpa der Ungaria de starea de ex- 
lex, ci numai căderea sistemului, 
care a introdus acest absolutism sub 
umbra legilor și a parlamentarismului

Tribuna1*. Comunicăm adi cu părere visoriu, budgetul venitelor și cheltuie- 
de Duminecă, 1

77

de rău și cetitorilor noștri
că (fiarul „Tribuna" din Sibiiu a încetat 
se mai apară cu numărul de Joi. Re
dactorii și colaboratorii diarului aflându-se 
parte în închisdre, parte fiind dați în ju
decată, er capitalul foi ei fiind sleit și cauțiu
nea sa confișeată pentru cele 11,OOOde cor
one amendă, la care a fost condam
nată, „Tribuna11 se vedîi nevoită a înceta 
se apară. In locul ei e vorba a-se înfi
ința o altă fdie. Pănă una alta.abonaților 
„Tribunei11 li-se va trimite „Foia Poporu
lui si din când în când câte o broșură 
de informațiune.

Starea de ex lex
După constituția și legile ungu- 

rescl, guvernul trebue să aibă încu
viințarea dietei pentru tote cheltuie- 
lele administrațiunei statului, cu alte 

cuvinte trebue să aibă înainte bud
getul votat. De rîndul acesta oposi
țiunea koșuthistă făcând obstrucțiune 
proiectelor de lege militare, a împie
decat pe guvern de a pută aduce 
în desbatere budgetul ordinar pentru 
anul acesta. Din causa acâsta gu
vernul Szell a cerut dela cameră să-i 
dâe cel puțin voie (indemnitate), ca 
să încasseze veniturile și să facă 
cheltuielile de lipsă pentru adminis
trația statului pe basa budgetului din 
anul trecut, adecă să-i voteze provi- 
sor folosirea budgetului din anul 
1902. Oposiția însă s’a hotărît să 
împiedece și acesta, pănă ce guver
nul nu va retrage proiectele relative 
la înmulțirea contingentului recru
ților. Ministru-președinte Szell a de
clarat, că nu pote retrage proiectele 
militare și că mai bine rischâză de 
a guverna fără budget votat. Prin- 
tr’asta guvernul, dela 1 Maiu, când 
i-a încetat vechia împuternicire, a 
întrat în stare de ex lex (în afară de 
lege), în care va rămână păn’ ce 
dieta îi va vota, fie definitiv ori pro- 

lilor pe anul 1903.
Acestă stare de ex lex aduce cu 

sine unele urmări, ce nu se pot de
lătura, pe câtă vreme guvernul nu 
vră să restărne cu totul constituția. 
Aceste urmări sunt:

1) Guvernul nu va pută să încas
seze pe cale de esecuțiune nici un fel. de 
contribuție (dare). 2) Comisiunile pen
tru prescrierea dărilor, nu-șl pot con
tinua activitatea. 3) Nu se vor pute 
asenta feciori pentru armată. 4) Nu tre
bue să fie primite pretensiunl ale 
visteriei publice în cas de falimente. 
5) După-ce va înceta starea de ex 
lex nu trebue să se plătescă interese 
(dobâncți) pentru întârfiierea plății 
dărilor. 6) După încetarea stării de 
ex-lex, nu pot fi amendați (globiți), 
cu bani seu pedepsiți aceia, cari au 
călcat regulamentele de dare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Gruia.
— Baladă din popor. —

Jos, sub nucul uriaș
Gruia adormise — 
Dorme ca un copilaș 
Legănat de vise.

Paloșu-’i atârnă ’n cui 
Aninat de-o cracă — 
Murgul pasce ’n voia lui, 
De urît se-i frecă.

„Scolă. Gruio, drag copil, 
Scolă Gruio dragă!
Au nu vedl cum vin tiptil 
Turcii și te legă ?

„Turcii vin ș’aduc cu ei 
Funii de mătase,
Funii răsucite ’n trei 
Și ’mpletite ’n șese“.

Vântul bate cătinel, 
Pletele-i mângâie — 
Turcii se ’ngrozesc de el, 
String de căpătâie.

Vântul bate mai avan,
Pletele-i sburlesce;
Turcii plâng: Aman! Aman! 
Gruia se trezesce.

„ Mei der greu ce-am fost dur mit 
ț)ice și se miră
„Ori paiangeni au venit
Și mă înveliră ?

„Ia se mișc puțin din mâni, 
Pote m’oiu desface — 
Alelei, pui de păgâni,
Nu venițl încoce ?...“

Sar frânghiile în trei 
Și plesnesc în șese — 
Turcii fug ca vai de ei, 
Fug cu mărtea ’n ose.

Saltă Gruia și — hai-hui! 
Sus pe cal s’aruncă,
Clocotă pe urma lui 
Șâpte văi și-o luncă.

Tropotă copitele,
Pulberea o scurmă, — 
Turcii ’șl pierd săritele
Alungați din urmă.

Surpă Gruia schelele
Coborând la vale —
Turcii ’șl pierd giubelele 
Și papucii ’n cale.

Dunării fac Turcii vad, 
Trăsnet este Gruia — 
Șăpte popi la Țarigrad 
Cântă: Aleluia!

• St. 0. losif.

Neghiniță.
De Delavrancea

A fost odată o babă, bătrână, bătrână. 
Abia zăria de bătrână ce er«. Și manile îi 
umblau la ciorap, er în gândul ei se ruga 
la Dumnedeu s’o dăruiesoă cu un copil, că 
n’avea de cât pe unchiașul ei. Și unchiașul 
ba la pădure, ba la arie, ba la terg, er 
baba sta singură cuc, că totă diulica i-ar 
fi țiuit tăcerea în fundul urechilor, dăcă 
n’ar fi strănutat și n’ar fi tușit câte-odată. 
Ba une-orî, ca să-și mai ție de urît, tot ea 
vorbea și tot ea răspundea. Și rîdea, ea 
de ea, ca și cum ar fi rîs ea de alt-oineva, 
înșirând ochiurile pe cârlige.

— Ei, ei, ce n’ar plăti un flăcău la 
bătrânețele nostre!

— Cât, de? cât?
— îhî, ihl, mult de tot!
— Adică ce, nu te-ai mulțămi și c’o 

fată mare ?
— Ba ce să die, bine ar fi ș’o fată.
— Da, der la fată vrea zestre.
— S’ar găsi, că eu și unchiașul avem 

ce ne trebue, și nu ne trebue mult, trei 
coțl de pânză albă și câte un cosciug; er 
boii moșului, er plugul moșului, er casa 
moșului și a babei, tote ar fi ale fetei.

— Bine mătușe, bine, da de unde și 
fată? Tu nu soil, că copacii uscațl nu mai 
dau de la rădăcină ?

Și betrâna începu să rîdă și să ofteze: 
hi, hi, hi, ooof, of!

— Ei, tote se întorc, și apele se în
torc de la Dumnedeu, numai tinerețele ba. 
Ce nu e la timp nu mai enicl-odată. M’așl 
mulțumi eu și pe un prichindel de băiat.

— Ba te-ai mulțămi și p’o codană. 
Tu să ’nșiri și ea să desșire, tu să cerni și 
ea se risipăscă, tu să pui de mămăligă și 
ea să răstorne căldarea pe foc.

— Dăcă e p’așa, m’asi mulțămi și p’un 
copil cât ghemul, numai s’aud în casă 
„marnă1*, că mult e pustiu când ușa se 
închide peste doi bătrâni.

— Da decă ar fi mai mic?
— Fie și mai mic.
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Ministrul unguresc de finanțe a 
adresat cătră tdte direcțiunile finan
ciare din țeră și cătră inspectorii de 
dare reg. din Budapesta, un ordin- 
circular, de următorul cuprins:

„Te invit, ca de la luarea în primire 
a acestui ordin și pănă la alte disposițiuni, 
se încetezi peste tot cu încassarea pe cale 
de esecuțiune a dărilor publice, a preten- 
siunilor visteriei publice și a altor datorii. 
Ordon deci, ca să nu dai nici fisolgăbirăi- 
lor, nici ajutdrelor lor paușal de drum, 
nici esecutorii de stat se nu se mai ocupe 
cu esecnțiuni, pănă la altă disposițiune 
a mea. —

Budapesta, 28 Aprilie 1903.
Lukacs m. p., 

ministru de finanțe.

In ora a douespredecea. Dieta a 
continuat Miercuri și Joi desbaterea asupra 
proiectului de indemnitate. S’au ținut dis
cursuri lungi din partea kossuthiștilor în 
potriva guvernului.

In ședința de Joi Francisc Kos
suth a ținut o vorbire în care a dat espre- 
sie „îngrijirilor patriotice11 asupra stării 
lucrurilor acum în ora a douespredecea și 
dice, că răspunderea pentru aceste stări 
n’o pdrtă partidul seu, ci guvernul și par
tidul, c-are-i stă la spate.

Ministrul president'Ooloman Szell răs
punde lui Kossuth și declară, că nu pdte 
să oprescă în loc cursul afacerilor țării. 
Cel ce în astfel de împrejurări e la cârma 
țării, nu pdte să lase cârma din mână. 
Oposiția să nu pretindă, ca ea să hotărască 
ordinea desbaterei. Decă în astfel de îm
prejurări ar retrage proiectele militare, 
acesta ar însemna o umilire înaintea mi
norității.

Kossuthiștii strigă, că de la 1 Maiu 
nu mai consideră guvernul ca responsabil 
Râtkay cjhce, că în mâna guvernului se 
află sbiciul împărătesc și propune, ca des- 
baterile să se amâne până când va veni 
un guvern responsabil. Ședința s’a închis 
în mijlocul unei mari agitațiuni.

Sinodele.
Când scriem aceste rânduri, 

cele trei sinode ale dieceselor cari 
formeză metropolia gr. or. română 
din Transilvania și Ungaria, se vor 
fi închis. Nu cunoscem încă în în
tregul ei munca, ce s'a săvîrșit în 
aceste sinode și resultatul, ce l’au 
dat desbaterile corporațiunilor aces
tora întrunite la Sibiiu, Caransebeș 
și Arad. Der și din cât cunbscem, 
ținem a pune pe .cetitorii numărului 
nostru de Dumineca în cunoscința 
celor ce s’au petrecut.

Sinodul archidiecesan din Si
biiu a fost deschis Dumineca trecută 
printr’o cuvântare a I. P. S. Sale 
archiepiscopului și Metropolitului 
loan Mețianu. In cuvântul de des
chidere i. P. S. Sa a accentuat re
sultatul îmbucurător al colectei în
treprinse în sînul credincioșilor bi- 
sericei pentru realisarea unei vechi 
dorințe: zidirea catedralei, resultat, 
ca și care nu s’a mai vefiut pănă 
acuma la nici o colectă de acest 
fel. Cu cuvinte de recunoscință a 
amintit archipăstorul despre ofertul 
de 60,000 cor. cu care s’a distins și 
la acâstă ocasiune ilustra familie 
Mocsonyi. A atras apoi atențiunea 
sinodului la starea cea critică a unei 
însâmnate părți a școlelor române 
gr. or. și la pericolul cel mare ce-1 
involvă pentru biserică slăbirea sim
țului religios, care dăcă s’ar gene- 
ralisa (lăți peste tot) acest pericol 
ar face se fie stânginite tote cele
lalte progrese, orl-cât de îmbucură- 
tore.

In legătură cu acesta spune, 
că prin slăbirea simțului religios, o 
parte din fiii biserieei se înstreinâză 
de biserică și de conducătorii lor na
turali, rămânând espuși valurilor fur- 
tunose ale vieții. De aceea archi
păstorul (țice, că dăcă fiii cei lumi
nați ai poporului iubesc acest popor 
și dâcă în împrejurările grele de 
ac|l nu pot da poporului alte aju- 
tbre, să-l întărescă cel puțin prin 
esemple în simțul religios, să se ali- 
pâscă toți de biserică, precum fă
ceau ferici ții noștri bătrâni, cari cer
cetau cu zel biserica. Căci decă 
voim un viitor mai bun, acela nu
mai așa îl vom ave, decă vom ține 
poporul cu noi și decă vom fi și noi 
cu poporul, adecă dăcă popor și in
teligență vom fi uniți în credință și 
în dragoste la lucrarea cea mare a 
viitorului poporului. Numai ast-fel 
lucrând ne vom bucura de darurile 
biserieei, și numai atunci biserica va 
fi ceea-ce fu și în trecut: scutul și 
adăpostul nostru în marea cea învă
luită de valurile vieții.

In ședința (II) de Luni s’au ve
rificat mandatele a 45 deputațl si
nodali și s’a constituit biroul și di
feritele comisiunl. — In ședința a 
IlI-a de Marți a fost la ordinea 
(țilei referada comisiunei verificătore, 
âr în ședința de Miercuri (IV) s’au 
făcut câte-va propuneri, intre cari 
și aceea a directorului gimnasial V. 
Onițiu referitore la înființarea unui 
internat corăspunfiător pe lângă gim- 
nasiul român din Brașov.

Despre cele ce au urmat, vom 
raporta.

*
Sinodul din Caransebeș fu des

chis -tot Duminecă prin P. S. Sa 
episcopul Nicolae Popea. P. S. Sa a 
cjis, că decă vr’odată, apoi astăcjî fiii 
biserieei și ai neamului sunt datori 
în mai mare măsură a-se alipi de 
așecțămintele și instituțiunile biseri- 
cescl, căci se pare că grele timpuri se 
apropie, timpuri dușmănăse biserieei 
creștine în general, âr biserieei și 
nămului nostru, fiilor credincioși ai 
biserieei în special. Se ivesc pe alo- 
curea proroci mincinoși, cari tind a 
slăbi legătura caldă dintre biserica 
străbună și fiii ei credincioși, parte 
prin vânare de suflete, parte prin 
introducerea unei secte religionare, 
parte prin încercarea de a derîma 
ordinea morală creștină și în genere 
ordinea socială. Se cere, deci, afli 
mai mult ca ori și când trezvia și 
privegherea și tăria credinței. In- 
dâmnă încă odată pe representanții 
clerului și poporului, ca să ferescă 
poporul de ispitele vrășmașului, să-l 
însuflețescă pentru dragostea de bi
serică și să-l întărescă în alipirea 
cătră așeflămintele bisericesc!.

In ședința de Luni secțiunile 
și-au făcut rapbrtele despre actele 
de alegere imrene și preoțesc! și 
s’au verificat mandatele deputaților. 
S’au ales apoi diferitele comisiunl.

In ședința a IlI-a s’au luat la 
cunoscință diferite rapbrte. In ședința 
IV-a de Marți s’a sistemisat un al 
doilea post de referent bisericesc cu 
salar de 2000 cor. și s’a sistemisat 
salarul primului referent cu 3000 
cor. și 1000 cor. adaus. Marți după 
amlacjî s’a ținut o conferență în ces- 
tiunea mănăstirilor.

Cea din urmă ședință s’a ținut 
Miercuri. In ședința acâsta s’a făcut 
referada asupra raportului școlar din 
care se vede, că diecesa are 233 
școle conf. Copii obligați la școlă 
40.188, la șcâla de repetiție 18.642. 
Dintre cei obligați, au frequentat 
școla poporală conf. 15.872, școla de 
repetiție conf. 4875. șcâlele pop. de 
stat și montane 11.064, școle de re
petiție de stat și montane 4295.

S’a decis înființarea de biblio
teci școlare.

In cestiunea mănăstirilor s’a decis, 
să se pună în curgere procesul pen
tru recâștigarea mănăstirilor (de la 
Șerbi).

O discusiune vie a provocat Ges
tiunea șcblelor montane. S’a decis, 
la urmă, ca consistorul se continue 

lupta pentru recâștigarea acestor 
școle.

Se face apoi o comunicare im
portantă, anume, că Maj. Sa 'monar
chal a respins Memorandul presentat in 
cestiunea mănăstirilor, și a recomandat 
petenților calea administrativă.

Dnpă-ce s’au ales membrii în 
senatele: bisericesc, școlar și epitro- 
pesc, P. S. Sa episcopul declară se
siunea sinodală incheiată.

Două hotărîrl însemnate a adus 
acest Sinod: îmbunătățirea salariilor 
profesorilor de la institutul teologic- 
pedagogic din Caransebeș, și deschi
derea procesului în afacerea recâș- 
tigării mănăstirilor.

*
Sinodul din Arad fu deschis, 

de-asemenea, în Dumin ca Tomii, 
printr’o cuvântare rostită de epis
copul nou ales P. S. Sa I. I. Papp. 
După-ce bineventeză pe membrii 
întruniți și după-ce face o reprivire 
asupra trecutului biserieei. se ocupă 
de afacerile diecesei, arătând starea 
lucrurilor, pe basa esperiențelor fă
cute. Relevă ca îmbucurător, că res
tanțele arătate în raportele cătră 
Sinodul din anul trecut, mai tbte 
s’au plătit. La institutul pedagogic 
s’au suplinit tote catredele cerute de 
lege. S’a început incassarea. preten- 
siunilor și competințelor fondurilor 
și fundațiunilor diecesane. Mari greu
tăți se întâmpină cu școlile din pa- 
rochii și multe școli sunt amenințate 
și admoniate, parte pentru scăderi 
interne și esterne, parte pentru că 
comunele nu pot asigura minimul 
salariului prescris de lege. Merge 
greu și încassarea așa numitelor 
taxe pentru cult, din causă că po
porul abia mai pote birui cu sar- 
cinele publice, er în unele locuri 
nici nu contribue bucuros, fîind-că 
nu vede progresele așteptate. Multe 
edificii reclamă reparaturi; ele for
mând proprietatea fondurilor cad 
acum sub dări de cari mai înainte 
erau scutite...

In fliua a doua, Luni, se veri
fică mandatele deputaților și se aleg 
diferitele comisiunl. —Marți (ședința 
III) nu s’a ocupat cu alt-ceva, decât 
cu verificarea mandatelor atacate 
prin protest. — In ședința a IV-a 
de Marți după arniac]! a fost o lungă 
discuție asupra încassării salatelor 
învețătorescl. S’a pus apoi în dis
cuție afacerea șcblelor, cari nu pot 
asigura salarul minimal învățătoresc, 
și s’au făcut propuneri cu privire la 
adunarea de date statistice despre

Și bătrâna începu să rîdă.
— Ce nerodă!
— Ba nerodă, nu glumă!
— Der dăcă ar fi cât un bob de ma

zăre ?
Și tocmai când da bătrâna capul 

peste cap, de rîs, odată tresări că, de după 
ușe, s’aufli un glas ascuțit și înțepat:

— Dăr decă ar fi cât o neghiniță ?
Bătrâna se uita, se uita, și începu să 

se închine.
— Bine, bine, dise același glas, văd 

eu că nu-’țl trebue copii.
Baba îșl luâ inima în dinți și dise:
— Ba ’ml trebue.... da, unde ești.... 

cine ești?
— Cine sunt? Neghiniță, gândul lumii. 

De mic ce sunt, pătrund în urechile ome- 
nilor și-’l ascult cum gândesc. Adineaori 
eram în urechea ta a dreptă, apoi am tre
cut în a stângă, și-am rîs de m’am prăpă
dit, când am vădut ee-’țl trec prin minte...

— Ei, ași? ce ini-a, trecut? Nimic!
— Nu e adevărat, răspunse Neghiniță 

rîdend, omul spune mai puțin de cât gân- 
desce. Dăcă nu-’țl șopteam eu, că copacul 
uscat nu mai dă de la rădăcină, cine scie 
ce-ai mai fi spus...

Baba se făcu ca para focului.
— Pău așa... nu te rușina, mamă, nu 

4ău... Așa e omul. Când e mic, face nebu
nii fiind-că e mie; când e la tinerețe face 
nebunii fiind-că e tînăr, er la bătrânețe 
se gândesce la nebunii, fiind-că nu le pote 
face...

Bătrâna pierdu sfiela și răbdarea și 
se răsti cât putu:

— Neghiniță, ci tacă-țl gura și vin 
să te vă4!

Și pe loc s’audi un țîșt ca de lăcustă 
și un bezăit ca de albină. Bătrâna simți 
pe mână o picătură caldă.

— Pcătă-mă și pe mine!
Biata femeie făcu nisce ochi matl cât 

tote dilele, și se miră totă de ce văd . pe 
mână, că ceriul de i-s’ar fi deschis, nu s’ar 
fi minunat mai mult.

Neghiniță era frumos ca o pietră 
scumpă; și era mic cât o neghină; și avă 
nisce ochișori ca două seîntei albastre, și 
nisce mâni și piciorușe, ca nisce firișore de 
păiajăn.

Bătrâna dădu să-l sărute. Neghiniță, 
țîștl pe nas, ț.îștl âr pe mână.

— încet mamă, încet, că mă strivesc!, 
cjise Neghiniță.

— Să te sărut, că-mi umplușl casa cu 
dragoste când iml diseșl mamă.

— Încet, să nu mă sorbi.
II sărută.

1

— Cum mănânci tu Neghiniță al 
mai chil ?

— Eu? Eu mă satur din fum. Pănă 
acum am mâncat la mese împărătesei, fără 
să scie nimeni. Și ce-am mai rîs, când cei
lalți tremurau înaintea împăraților, er eu 
mă plimbam prin urechile lor și le aflam 
gândul.

— Bine o fi de ei, Neghiniță, mamă?
— Ași, binele focului. Săracii mor de 

fâme, er ei mor.de mâncare. De săraci e 
rău, că n’au cui să poruncescă, și de ei e 
rău că trebue să poruncâscă la mulțl. Pe 
ceilalți omeni când îi minți, te ia de guler 
și te judecă, judecată dreptă; pe ei îi 
minți și dau din cap; ba și mai și, ei sein 
că-i minți, și tac, și înghit, și n’au ce face, 
ca să nu se strice trebile împărăției.

— Da bine, Neghiniță, ție ’ți trebue 
un an ca să umbli, cât umblă altu într'o cp-

— Da? Ei, nu e așa de loc. Eu mă 
las p’o adiere și plutesc ca pe apă, și mă 
mlădii pe apa vântului cape valurile mării. 
Ba une-orl întrec rendunelele, ca o săgetă 
de argint.

— Ce bucurie pe unchiașul meu, fiise 
bătrâna, când o afla că are și el un copil. 
Desâră o să se îmbete de bucurie.

— Ba e vorbă, răspunse Neghiniță, 
eu vrău să văd pe tată acuși, acușic.

Și bătrâna când audi cuvântul tată, 
se bucură de bucuria moșului. Și îi dise:

— Aria moșului este cât vedl cu 
ochiul de departe, pusă p’un del mare și 
întins. Unde-i vedea șăse cai murgi tree- 
rând grâu, acolo să te oprescl, că dai peste 
unchiașul babei.

— Illcă plec.
Cum îi deschise ușa, Neghiniță se 

aruncă cu mânile întiuse și cu piciorele 
deschise, într’o undă de adiere. Și se făcu 
nevădut ca un strop de lumină.

Pe drum întâlni o ciredă de vaci. De 
minuuicitt ce era, se dete afund într’o urmă 
de vacă, și începu să strige:

— Măi văcari, măi venițl de mă sco- 
tețl din inima pământului, că vă fac pe 
voia gândului!

Văcarii se luară, după glas, pănă de- 
teră peste Neghiniță. Unul mai rău și mai 
prost; dintre ei, vru să-l strivescă, și-’șl re
ped! călcâiul din băierile inimei. Neghiniță 
țîștl, și sări alăturea, er văcarul, lovind 
cu sete pământul, îșl scrinti piciorul și în
cepu să se vaiete. Ceilalți începură cu mă
ciuca, și cum isbiau rămâneau ou jumătatea 
în mână, er ailaltă se ducea sbîrnăind.

— Se nu vă pădițl vacile, cum vă 
pădiți mințile. Cruce lată, minte întune- 

mor.de
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elevii gr. or. români, cari frecuen- 
teză șc61e streine, luându-se deci- 
siune, ca datele acestea se se adune 
prin oficiile parochiale; altă propu- 
punere a fost aceea referitore la licui- 
darea retribuției catecheților, și erăși 
alta cu privire la școla de fete cu 
internat din Arad, anume ca să se 
ridice un edificiu corespunzător și 
în scopul acesta să se facă și o co
lectă.

In ședința V de Mercur! se face 
o interpelare prin d-l Dr. Halic în 
cestiunea tragerei la răspundere a 
unor protopopi de pe teritoriul vi
cariatului Oradiei-marI pentru atitu
dinea lor în ședința sinodului estra- 
ordinar. Multora nu le conveni 
interpelarea acâsta, și fac sgomot 
contra ei.

UrrnOză raportul comisiunei șco
lare, er raportul senatului școlar de 
la Oradea se ia spre sciință. In pro
topopiatele Peșteș, Vașcău și Beiuș, 
inspecția școlară a fost sub critică. 
S’a primit propunerea comisiunei de 
a se lua mesuri, pentru-ca visitarea 
școlelor se se facă în regulă.

Procesul „Cărții de Aur“ la Curie.
'Raport special al „Gaz. Trans".)

Budapesta, 30 Aprilie n.
Astădi, 30 Aprilie n., s’a ținut per

tractare la Curie (Curtea de casație) asu
pra recursului de nulitate înaintat din par
tea d-lui T. V. Păcățianu,în procesul pen
tru „Cartea de Auru.

Senatul prim penal a judecat în 
causă. A fost compus astfel : President 
judele de curie Kelemen, referent Tarnai, 
votanțî judecătorii: Nedecsky, Pichler, Szego, 
Bomches și Zsigmontovits.

Procuror Tassy Pal. Apărător dis
tinsul advocat din Lugoșiu Coriolan Bre- 
diceanu.

Acusatul e present.
Publicul ascultător îl formeză trei 

studențl universitari români și doi cjiariștl 
maghiari, apoi substitutul apărătorului, ad
vocatul Pâldy din Budapesta. Presidentul 
deschide pertractarea la firele 10.

Referentul Tarnai espune în mod 
amănunțit afacerea. Constată din capul 
locului, că cartea improcesuată e de cu
prins istoric. Pentru a dovedi acâsta, ce
tesce capitolii în cari e împărțită cartea. 
Cetesce apoi punctele de acusare, formu
late din partea procurorului din Clușiu.

Spune, cum acusatul, pentru a do
vedi, că în cartea sa nu se cuprinde ni
mica nou, ci lucruri bine stabilite din par
tea istoriei, a cerut ascultarea de martori 
și esperți, între carî se aflau omeni de 

carte, nu numai români, ci și maghiari, ca 
Or. Jancso Benedek, der cererea acesta i-a 
fost respinsă din partea tribunalului din 
Clușiu. Cetesce punctele formulate cu oca- 
siunea pertractării finale, apoi sentința 
adusă și în urmă recursul de nulitate al 
procurorului din Clușiu, care a cerut pe- 
depsă mai aspră, fiind vorba de aglomerare 
de delicte, — și nimicirea întregei cărți, nu 
numai a părților improcesuate, cum a ho- 
tărit tribunalul din Clușiu. Mai la urmă 
se cetesce recursul de nulitate al acusa- 
tului.

Notez, că în firul espunerilor sale, 
referentul Tarnai a scos la ivfilă faptul, 
că respingerea cererii de a fi citați la per
tractarea din Clușiil esperți și martori, fă
cută în cursul pertractării finale din 24 
Noemvrie 1902, nu e trecută în procesul 
verbal al pertractării, ci e cusută, ca act 
separat, la procesul verbal, o împrejurare, 
pe care apărarea a esploatat’o cu bun suc
ces mai târziu.

Trecută Curia peste aceste formali
tăți, se dă cuvântul representantului acu- 
sei, procurorul substitut de coronă Tassy, 
care susține cu tfită puterea cuvântului 
reoursul de nulitate al procurorului din 
Clușiu, fiind-că într’adevăr acusatul me
rită pedfipsă mai aspră. Pentru a dovedi 
cât de gravă e făptuirea acusatului, ci- 
tesce punctul patru din acusă, în care e 
vorba despre legile de la 1848, cari după 
autorul cărții improcesuate nu dau nici un 
drept naționalităților, fiind-că au fost aduse 
fără concursul naționalităților. In pasa- 
gele acestea se cuprinde nu numai agita
ție în contra legilor deja votate și esis- 
tente în ființă, ci chiar atac formal în con
tra corporațiunii (legislativei) care le-a 
adus. Intențiunea autorului „Cărții de Auru 
de a agita, e evidentă, pentru-că prin apre
cierile favorabile făcute făptuirilor din tre
cut, a căutat se stîrnfiscă ură și dușmănie 
la naționalitatea română în contra națio
nalității maghiare. Susține că e justă ce
rerea aceea a procurorului din Clușiu, ca 
întrega carte să fie nimicită, pentru-că pe
depsirea numai așae deplină. La urmă pro
curorul a propus urcarea pedepsei la cinci 
anî închisdre de stat.

Se dă acum cuvântul apărătorului. 
D-l Brediceanu.'ântr'o splendidă pledoarie, 
ascultată cu încordată atențiune din par
tea judecătorilor, sdrobesce părerile pro
curorilor. Arată, cum aceea ce se spune 
în „Cartea de Aur“ despre legile din 
1848, nu e alta decât purul adevăr istoric, 
pentru-că legile acelea cu adevărat au 
fost aduse de o dietă, care nu era com
pusă pe basa votului poporațiunii țării. 
Citeză verbal aceea ce a spus însu-șl 
Domnitorul țării la anul 1861 despre aceste 
legî, anume, că ele nu numai că nu ga- 
rantăză pe sema naționalităților nema

ghiare drepturi naționale (pentru-că des
pre acestea vorbesce autorul cărții impro
cesuate, er nu despre drepturile indivi
duale), der legile acelea sunt chiar ofen- 
sătore pentru naționalități. Citfiză pasage 
din adresele dietei de la 1861 cătră mo
narch, în carî dieta de atunci promite 
sărbătoresce, că va aduce lege specială 
pentru asigurarea drepturilor naționalită
ților, ceea-ce dovedesce, că acestea drep
turi nu erau asigurate în legile de la 
1848, prin urmare autorul „Cărții de Aur* 
numai adevărul a spus, când a afirmat 
acest lucru despre ele. Er înșirarea ade
vărurilor istorice nu formeză faptă pu- 
nibilă. Constată mai departe apărătorul 
în vorbirea sa — pe care credem, că publi
cul cetitor român o va pute ceti în cu
rând în întregime — că Românii de fapt 
n’au fost representațl prin fimeni de ei 
trimiși nu numai în dieta din Pojon, în 
care au fost votate legile din întrebare, 
der nici în dietele ardelene, în cari a fost 
decretată uniunea, care asemenea s’a 
făcut fără concursul lor. Ei bine, a spune 
aceste adevăruri istorice într’o carte, pfite 
să formeze delict, faptă punibilă? Și pfite 
se formeze faptă punibilă atunci când și 
alții le-au spus, fără să fi fost trași la 
răspundere ?

Trecând la motivarea recursului de 
nulitate, apărătoriul constată, că din es- 
punerile referentului a vădut, că mai 
esistă un motiv de- nulitate, pe care nu 
l’a sciut pănă acuma, faptul adecă, că 
aceea ce trebuia să fie trecut în procesul 
verbal luat cu ocasiunea pertractării fi
nale, — respingerea cererii acusatului de 
a fi citați la pertractare martori și es
perți, — e cusut la procesul verbal ca 
act separat. Procedura acâsta e contrară 
literilor legii și formeză motiv de cassare.

Presidentul face atent pe apărătoriu, 
că motive nouă de nulitate nu mai pfite 
să înșire.

— „Nici nu-1 înșir ca nou motiv 
adus din partea apărării, ci fac atentă 
înalta Curie, că e motiv pe care înalta 
Curie din oficiu trebue să-l iee în consi
derare", — răspunde apărătorul.

Apărătorul arată cum tfite pasagele 
incriminate se află și la alți autori, chiar 
maghiari, ca Dr. Jancso Benedek, Cserey 
Mihâly Horvat Mihăly, prin urmare auto
rul cărții incriminate le-a aflat puse în 
curs, și în bună credință le-a trecut în 
cartea sa, cunoscut fiind, că nu comite 
faptă punibilă. A spune adevărul, e o da- 
torință necesară pentru buna educare a 
poporului. A nega, ori a ascunde adevă
rurile istorice, e același lucru ca a-ți su
lemeni fața. Nu numai că ascund prin 
acesta realitatea, ci mai fac și stricăciune 
corpului.

Cere luarea în considerare a recur
sului de nulitate și cassarea sentenței.

Pertractarea să suspinde pe o jumă
tate firă. După redeschiderea ședinței pro
curorul răspunde nervos. Afirmă, că tri
bunalul a fost în drept să respingă ascul
tarea martorilor și a esperților, pentru-că 
e cu totul irelevant, decă părțile impro- 
cesute din „Cartea de aur“ au mai fost 
publicate undeva ori nu.

Scusă nu pfite forma pentru acusat 
constatarea faptului, că și alțî autori spun 
aceleași lucruri, întocmai cum nu se pfite 
scusa cel ce a furat ceva, cu aceea, că și 
altul a furat și n’a fost pedepsit. Un ar
ticol de es. scris în contra dinastiei, și 
nepedepsit la timpul său, reprodus astădi 
din nou, trebue să fie pedepsit, pentru-că 
nu se pote tolera, ca dinastia ’să formeze 
obiect de atacare.

Rămâne pe lângă propunerile făcute.
Apărătorul replică cu succes stră

lucit. Arată, că asemănarea cu furtișagul 
e ffirte slabă. Cât pentru articolul scris 
în contra dinastiei se miră că procurorul 
a folosit astfel de argument, când sciut 
este, că crimele și delictele comise în 
contra domnitorului și în contra casei 
domnitore, vin tratate cu totul separat și 
după altă procedură în legile nfistre. Sbi- 
ciuesce în mod energic tendința procu
rorilor de a trage la răspundere fiii și 
nepoții pentru faptele părinților săvîrșite 
atunci când ele treceau de bune și Jpa- 
triotice.

Cere de nou luarea în considerare a 
tuturor motivelor înșirate în recursul de 
nulitate.

Discuția e declarată de încheiată. 
Judecătorii rămân singuri în sala de per
tractare pentru a aduce hotărîre. După o 
consultare de o oră, presidentul publică 
sentința, în înțelesul căreia în loc de 
trei delicte stabilite din partea Curții cu 
jurați. Curia stabilesce numai unul, de
lictul agitației în contra naționalității ma
ghiare, și în consecință reduce pedepsa de 
opt luni, la șese luni închisore de stat, er 
pedfipsa laterală, amenda în bani (400 co- 
rfine), o șterge.

Cu privire la nimicirea cărții se a- 
probă sentința tribunalului din Clușifi, 
adecă se vor nimici numai părțile incri
minate.

Petractarea se declară terminată la 
orele 2 d. a.

Rap.

SOIRILE BILEI.z
— 19 Aprilie v.

Desvălirea mouuinentului C. A. 
Rosetti. Mâne Duminecă la 20 Aprilie st, 
v. se va desveli în Bucuresci pe piața C. 
A. Rosetti, bulevardul Carol I. la firele

cată, urechi de văcar, urechi de măgar! 
le 4ise Neghiniță și se dădu vântului.

Ajunse la unchiaș. I-se sui pe nas ca 
să-l vadă mai bine. Unchiașul se bucură, 
dăr nu ca baba, er Neghiniță se întrista. 
Dâr ca să s’arete grozav, dise unchia-ului:

— Nu căta că’s mititel. Calul nu e 
mai mare ca copilul? și-’l încalecă copilul. 
Bivolul nu e mai mare ca omul ? și-’l în
jugă omul. Munții nu-s mai mari ca oile? 
și-’l pasc turmele. Pământul nu e mai 
mare ca ferul plugului? și-’l despică ferul 
plugului. Codrul nu e mai mare ca un to
por? și-’l culcă toporu la pământ. Tu nu 
escl mai mare ca mine? și te-au ostenit 
murgii în arie. Ea să vefll cum îi dau eu 
la arie, fără biciă, fără nimic.

Unchiașul minunat, îl duse la arie. 
Cum ajunse, Neghiniță sări p’un cal și 
începu să strige: hi, hăi, hi, hăi. Ciupesce 
pe unul, ciupesce pe altul, caii începură să 
fugă, der ce fugă, parc’ar fi avut două-deci 
de bice pe șalele lor. Și cum se crucea 
moșul, âcă și un negustor, care trecea la 
scaunul împărăției.

— Moșule, îi dise negustorul, cine 
mână caii așa de grozav, că eu aud „hi- 
hăi, hi-hăi“ și nu văd pe nimeni.

— Ei tată, răspunse bătrânul, m’a 

dăruit Dumnedeu cu un copil ca o neghină, 
da cu mintea cât dece ca mine și ca d-ta.

Neghiniță opri caii și sări în palma 
unchiașului. Cum îl vătju negustorul, se 
gândi să ducă împăratului așa minune.

— Moșule, dise negustorul, îți dau o 
pungă de bani pe el.

Neghiniță sfîr în urechia moșului și 
îi șopti ce să vorbâscă. Și moșul <4ise, cre- 
clend că de la el dice:

— Tu care vincjl și cumperi, ai cum
părat vr’un suflet p'o pungă de bani?

— Iți dau... două.
Și fir moșul, după Neghiniță:
— Două pungi... pentru un suflet ?
— Iți dau... $ece.
Moșul îngălbeni și (fise, er după șopta 

lui Neghiniță:
— Sufletele să dăruiesc Domnului și 

se vend necuratului.
- Iți dau... două-fjecl!
Și moșul, călcând în gura lăcomiei, 

tăcu, cu tote șoptele bietului Neghiniță.
Neghiniță vădu lăcomia, da tot el 

șopti moșului „fie!" Și moșul dise:
- Eie!
Bătu palmă ’n palmă cu negustorul. 

Tocmela se făouse. Negustorul plăti și luâ 
pe Nighiniță, vândut de bună voie. Ne
gustorul plecă. Neghiniță strigă moșului:

— Moșule, moșule, ai fost să n’ai 
copii, er biata babă, da!

împăratul era la mare și la greu sfat 
cu toți cărturarii, că bântuia seceta și mo
lima. Și decă negustorul îi spuse, că are 
un copil ca o neghiniță, împăratul rămase 
înmărmurit. învățații, împărații căscară ochii 
mari și se traseră de bărbile lungi.

— Nu se pote, Măria ta, așa ceva nu. 
scria la carte.

— Ba să pote, -cțise Neghiniță, sărind 
pe masa sfatului, că multe se pot și nu 
stau în cărți; și mult mai multe sunt alt
fel de cum sunt ticluite din condeih.

Și după ce se minunară, cât se mi
nunară, începu sfatul.

Neghiniță se sui pe mâna împăratului, 
pe umăr, apoi în crescetul capului și de 
acolo dise rîdând:

— învață, măria ta, că cei mai mici 
sunt cei mai mari.

împăratul, cam de voie, cam de ne
voie răspunse:

— Așa e, Neghiniță, așa e.
Er cărturarii îșl deteră ghles pe sub 

masă și plecară ochii în jos.
împăratul porunci să-i torne lui Ne

ghiniță o casă cu clece caturi, cât o nucă 
de mare, totă din aur lamur și împodobită 
cu pietri scumpe.

Neghiniță rămase la sfat și se perdu 
din ochii tuturora, numai ca să se ție de 
năsdrăvenii. Și încet, încet, pîșl, pîșl, pănă 
întră în urechia învățatului, care căuta în 
stele cu ochianele. Acolo, ascultă ce ascultă 
și înțelese că acest vestit cărturar în loc 
să se gândâscă la sfat, se gândea că împă
ratul are nasul cam mare. Se duse binișor 
și întră în urechia cărturarului, care dicea 
că scie măruntaiele omului și lâcurile bo
lilor. Asta se gândea nu la sfat, ci că-i 
plăcea inelul împăratului. Așa află pe rând 
că unul se gândea la o coconă frumosă 
— că altul se gândea cam ce lingușâlă 
să cârpescă împăratului, — altul că ce n’ar 
da el pentru o sticlă de vin, — altul că 
bine e să fii împărat, — altul că împăratul 
e om ca toți omenii, — numai unul, cu 
fruntea cât tote .clilele, asculta cuvintele și 
întrebările împăratului.

Neghiniță, cum afla gândul tuturora 
sbughi în urechea împăratului, și îi șopăi 
tot, din fir pănă ’n ață. împăratul crezând, 
că singur el de la el a cetit în mintea lor, 
se mânie foc și le dise:

— Ei, tu, care câți în stele, ți-ai fă
cut ochii ochian și-’ml vedl nasul cât un 
buștean. Astfel țl-e gândul la sfatul dom
nesc ?
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10 dimineța statua marelui publicist și pa
triot C. A. Rosetti. Vor lua parte la serbare 
înaltul cler, d-nii miniștrii, birourile Came
rei și Senatului, biroul Academiei, înalții 
demnitari, primarul și consiliul comunal 
al capitalei, biroul camerei de comerț, 
membrii comitetului monumentului, preșe
dinții delegațiunilor din județe, familiile 
descendenților lui 0. A. Rosetti președin
tele sindicatului pressei și alte persone de 
distincțiune. După terminarea serviciului 
religios și desvălirea monumentului, musica 
va cânta imnul național și apoi oratorii 
vor lua cuvântul în ordinea urrnătdre: D. 
C. Nacu în numele comitetului monumen
tului. D. prim ministru în numele guver
nului. D. M. Ferekyde în numele parlamen
tului. D. P. S. Aurelian, în numele acade
miei. D. G. G. Assan în numele comer
țului. D. I. G. Bibicescu, ca publicist și 
fost colaborator al lui C. A. Rosetti. D. 
primar al capitalei. După terminarea dis
cursurilor, șcdlele, sindicatele și societățile 
vor defila înaintea monumentului și vor 
depune coronele lor.

1 Maiu și socialiștii. Dina de ieri, 
1 Maiu st. n., ca în totă țera, au serbat’o 
și socialiștii internaționali din Brașov. Ei 
plănuiseră se facă o retragere demonstra
tivă pe strădî. Căpitanul orașului nu le-a 
permis escursiunea, socialiștii au apelat la 
vice-șpanul, der acesta a aprobat dispo- 
siția poliției. La cerere li-s’a conces se 
țină o adunare poporală cu un singur 
punct de program: „Sărbătorea universală 
a muncitorilor." La adunare au participat 
cam 300 persdne. Decursul adunării a fost 
liniștit. După amedi, în piața Prundului 
din Scheib se adunară socialiștii în numer 
fdrte mare! peste 400. Poliția bănuia, că 
socialiștii totuși vreu se demonstreze, a 
luat deci tdte măsurile de precauțiune. 
Cătră 3’/2 ore socialiștii scot flamura roșie 
și plecă din Prund spre Cetate, făcând 
sgomot asurditor. Cu mare greutate a 
succes poliției să le secuestreze flamura 
roșie și să-i împrăscie. Unii din ei arun
cară cu pietri asupra polițiștilor. Un po
lițist a fost rănit. Din socialiști unul s’a 
ales cu un picior rupt și a fost transpor
tat la spital. Pănă spre seră a fost liniște. 
Cătră 7 ore însă o mulțime nenumărată 
se posteză înaintea localului poliției, unde, 
amenințând cerură liberarea celor ares
tați. Căpitănatul a lucrat și aici cu pre
cauțiune. Pentru ținerea ordinei arecuirat 
5 jandarmi, a avut la disposiție 4 poli
țiști călări și cei-lalți sergenți de poliție. 
Fiind temere, că sera se vor produce es- 
cese, căpitănatul a recuirat două compănii 
de miliție; o companie s’a postat înaintea 
edificiului poliției. In urma acestor măsuri 
energice, socialiștii n’au avut încătrău și 
s’au împrăștiat.

Internat românesc în Timișora. Si-1 
nodul aradan a hotărît, ca în Timișdra să ' 
se întemeieze un internat pentru elevii 
români de la șcdlele medii. Spre scopul 
acesta se vor folosi legatele, din cari se 
împărțiau stipendii pănă acum.

Alegere. In congregația ordinară a 
comitatului Bistriță-Năseud, ținută la 30 
Aprilie, d-1 loan Șerban, fost solgăbirău 
în Rodna-veche, a fost ales asesor la scau
nul orfanal din Bistriță.

Imperatul Wilhelm a plecat spre 
Roma alaltăeri, luându-și drumul prin Ha- 
novera.

Omagiul lui C. A. Rosetti. Tipo
grafii, lucrătorii și patronii, țin să ia parte 
în mod strălucit, la inaugurarea monumen
tului lui G. A. Rosetti, care fu și patron 
tipograf și cel mai cald amic și protector 
al muncitorilor în genere și al lucrătorilor 
tipografi în particular. Societatea „Guten
berg" a lucrătorilor tipografi, din Bucuresci 
a pregătit deja o frumosă coronă.

Banca otomană din Salonic a fost 
aruncată în aer prin dinamită. In același 
timp s’au întâmplat în alte părți ale ora
șului esplosiuni de dinamită. Mulți dmeni 
au fost ornorîți său răniți. Edificiul băncii 
a ars pănă în temelii. Au fost arestați 53 
de indivizi despre cari se bănuesce, că 
sunt autorii atentatului și că ar face parte 
din bandele macedonene. Turcia a luat 
măsuri pentru siguranța supușilor străini 
din oraș și a întărit garnisdna din Salonic 
cu doue batalione din Smirna.

O bandă bulgară a fost împresurată 
și nimicită de trupele turcesc! în apropiere 
de Djuma Bala (vilaetul Salonic). N’au 
rămas decât 3 omeni din bandă. In dife-1 
rite puncte din Macedonia au fost cioniri 
sangerose între Bulgari și Turci.

Cât pot costa cinci lei. Mai dilele 
trecute un pasager a dat, după o cursă, 
unui birjar din Paris o monedă de 5 lei, 
care însă.... era de plumb. Birjarul o băgă 
în buzunar, și nu o observă decât mult 
mai târdiu. Se hotărî, pentru-ca să n’o 
pierdă, se încerce și el la rândul lui, ca 
s’o schimbe. Der, încercare zadarnică! A 
întrat aprope în tdte băcăniile și în tote 
a băut câte un vinișor pentru a schimba 
piesa fatală; toți însă au băgat de semă, 
că piesa este falsă și bietul birjar a fost 
nevoit să plătescă vinul bun cu bani buni. 
Vădend că n’o scdte la căpătâiu cu câr- 
ciumarii, se hotărî se încerce și în alte lo
curi. In consecință, întră în diferite maga- 
sine și cumpără fel de fel de flecuri, fără 
de nici un folos, der numai pentru-ca se 
schimbe afurisita de piesă. Și aci a fost 
fără noroc!... La urma urmelor, vădând că 
n’o scdte la căpătâiu nici cu cârciumarii 

și nici cu negustorii ceilalți, încercă să o 
dea unui mușteriu, amestecând’o în alți 
bani, pe cari îi dăduse ca rest la o hârtie, 
după o cursă pe care o făcuse. La obser
vația mușteriului, că piesa nu este bună și 
prin urmare să-i dea alta, birjarul, năcăjit 
și de acest nesucces, să supără, îi răspunse 
brutal și voi să dea bice cailor pentru a 
fugi. Der nici acum n’avu noroc, căci muș
teriul prinse de veste, sări în trăsura și-l 
dădu pe mâna celui mai apropiat agent 
polițienesc. Așa că piesa l’a costat vre-o 
25 de lei, prețul târguelilor făcute de el 
pentru a o schimba, plus un proces ce i-se 
va intenta ca.... falsificator de monede.

Victimele tempestei pe Marea Nor
dică. După o statistică făcută în portul 
Hamburg, în ultima tempestă care a bân
tuit MareaJNordului, s’au înecat 83 de va- 
pdre și 223 de dmenî de pe aceste vapore 
au perit în valuri.

Cassa cercuală de ajutorare a bol
navilor își va ține a X-a adunare ordinară 
anuală la 4 Maiu, <5rele 7'/2 sera în casa 
sfatului.

Photoplasticul la Brașov. Strada 
Porții 16. Renumita casă A. Fuhrmann din 
Berlin a întemeiat și la Brașov o filială 
sub numele de „Photoplasticum". Acest 
institut de artă este un dar de la Dumnedeu, 
cum s’a esprimat un renumit profesor din 
Berlin, și a fost și este încurageat și visitat 
în t6te orașele mai mari din lume. Profe
sorul Johann îamnick scrie: „Visitarea 
unui astfel de Photoplastic este un mijloc 
puternic de învățătură, căci prin acesta ne 
îmbogățim în mod considerabil cunoștințele 
nostre pe terenul Geografiei, Ethnografiei 
și a Istoriei culturale etc. Photoplasticul 
se distinge prin claritate naturală, Plastică 
și Perspectivă, de aceea toți câți înțeleg 
întru cât-va frumosul, său iubesc peste tot 
sciința, să visit.eze regulat săptămânal acest 
prețios institut de artă. Cu deosebire re
comandăm iubiților cetitori și în special 
tinerime școlare a se convinge prin o vi- 
sitare regulată a tuturor seriilor, că în ade
văr: „Intui fiunea este fundamentul conști
inței^ Mai bine e a-se abona pe mai multe 
serii de-odată, cum o fac șcdlele în Berlin 
și în alte orașe mari, fiind și cu mult mai 
ieftin. Photoplasticul este instalat aici în 
Brașov în str. Porții Nr. 16, într’un local 
splendid, agreabil celui mai distins public, 
deschis dilnic de la 9 ore dim. pănă la 9 
ore sera, fie-care săptămână are o nouă 
serie, fie-care serie constă din 50 vederi 
mărețe. Un gramofon magnific delecteză 
(distreză) publicul cu o musică sublimă. 
Photoplasticul va deveni în curend un ade
vărat loc de recreație și cultivare a celor 
mal alese clase brașovene. Deschiderea In
stitutului este Duminecă la 3 Maiu n. In
trarea 25 cr. și 10 cr. — Vedi anunțul de 
pe pagina 7.

Un sfat bun. Cine vrea să-și facă 
în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-șî procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de iărbă compus din ierbă de la „Prome-

I

nada" seu „insula Margaretha". De 29 ani 
liferăză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

Amănunte despre măcelul de la 
Kișineu.

D-l Enrico Mezzeti, profesor la con
servatorul din Iași, întorcendu-se de la 
Kișinău, a povestit corespondentului „Cro
nicei" cele ce i-a vedut ochii în Kișinău.

Mă dusesem cu soția mea la Kișinău 
și cu un copil. Ajungând la gară, pe la 
5 sera, mă minunez vădend că orașul era 
acoperit în alb, parând numai fulgi de 
zăpadă. In adevăr erau fulgii de pene de 
la casele Evreilor. In drumul 'spre hotel 
sunt întâmpinat de câți-va dmeni, cari 
opresc trăsura și mă întrebă furioși cine 
sunt și de ce naționalitate aparțin. Le 
răspund liniștit, că sunt român venit din 
Iași cu soția și copilul meu. îmi cer pa
șaportul, le presint aceea ce-mi cer și 
constatând adevărul spuselor mele, mă 
lasă să-mi conținu drumul.

Ajungând la otel, mă pogor și mă 
uit prin prejur. Masacrul era în toiul său. 
Aflu, că de la orele 10 dimineța în aceiași 
di (diua a doua de Basci) după eșirea din 
biserică, unde li-se ținuse predica, înarmați 
cu topore, ciomege, pietri, bice s’au as- 
vîrlit în contra caselor evreiesc! și a lo
cuitorul, ucidând fără milă pe cine întâl
neau acolo. Poliția nu numai că a tolerat 
acel masacru, der a înconjurat pe aceia 
ce-1 comiteau.

Masacrul a durat din dina a doua de 
Pasci, <5ra 10 dim., pănă a treia di de 
Pasc! sera. Kișineul era în mâna lor și 
nimeni nu le cerea socotălă de ce făceau. 
Nimic nu au cruțat. Am vădut cu ochii 
mei bătrâni cu capul tăiat în două, femei 
însărcinate spintecate, copii chiar ornorîți, 
nu'fmai vorbesc de ceilalți mai tineri 
cari erau mutilați într'un 'mod oribil. Stră- 
dile îți înfățișau o privelisce jalnică, peste 
tot vedeai sânge, case devastate împreună 
cu magazii ale căror obiecte erau sfă- 
rîmate și împrăștiate peste tot looul. Pe 
strada unde se aflau magazinele de biju
terii (Sobor), au repetat aceleași scene; 
totul a fost luat, sfărîmat, călcat și îm- 
prăsciat.

In fine ce să-ți mai spun, Domnule, 
a fost un desastru și un măcel general și 
nu pot cuvintele mele în de-ajuns ex
plica tot ce s’a petrecut. Trebue să fii la 
fața locului ca să te convingi. Sunt cel 
puțin 300 morți și vre-o 2000 (două mii) 
răniți. Pagubele sunt vre-o 60 milione, 
căci nu e glumă, lucruri prețidse au fost 
date pradă bandelor.

Tot suburbiul unde se aflau marile 
magazine de bijuterii a fostdevastat pănă 
la unul. Otelurile au scăpat câteva nea
tinse și au slujit de asii victimelor. Nici 
unul din agresori nu a fost înarmat cu 
arme de foc, ci numai cu obiecte primitive 
(ciomege, pietri, bice etc.) Au cădut și 
dintre ei vre-o 20 morți, loviți de Evreii, 
căci s’aperau înarmați. Gausa măcelului, 
este svonul unui omor ritual al unui copil 
creștin, pentru-ca din sângele lui să se 
împărtășescă Evreii de Pasci. Diatele ru-

Cărturarui se cutremură și dădu în 
ghenunchl, cerând ertare.

— Tu, se răsti împăratul cătră doftor, 
decă ai ave inelul meu, ai omorî mai pu
țini omeni?

Doftorul se cutremura și dădu și el 
în genunchi.

— Tu, clise împăratul năcăjit ălorlalțl, 
te gândescl la secături și nu vedi că escl 
cu un picior în gropă; tu, îți pregătescl 
limba ca să mă minți; tu, cred! că într’o 
sticlă de vin este mai mult duh de cât în 
capul meu; tu, nu scil că un învățat pe 
scaunul domniei ar face mai multe boroboțe 
ca un neghiob; tu, te pricepi că împăratul 
este om ca toți omenii, da nu te gândescl, 
că învățații sunt ca neomenii; er tu, abia 
te ți-I să nu casc! o gură, cât să înghiți 
împărăția totă; numai ție țl-e mintea la 
sfatul domnesc.

Ou toții cădură în genunchi.
— Acum ce să le fac, dise împăratul 

mânios, să le taiîl capul ?
Cărturarii muriră și învioră, ăr Ne- 

ghiniță, care se suise în crescetul împăra
tului :

— Ferit’a Dumnedeu, măria ta, fără 
învățațl cine să mință lumea ?

— Să nu fie decât adevărul pe lume!
— Ferit’a Dumnedeu ! Ce-ai face chiar 

măria ta, fără minciună? Apoi, măria ta 
țl-ai făcut socotăla vieții? Mai multe cea
suri ai mâncat, ai dormit, ai vânat, ți-ai 
socotit cazanele cu bani, ai petrecut, ba 
cu luminăția sa împărătesa, ba și fără ea, 
de cât te-ai năcăjit cu trebile și cu nevoile 
împărăției. Gum ai sta, măria ta pe scaunul 
lumii, când lumea ar afla adevărul?

împăratul zîmbi, cu ciudă nu e vorbă, 
dăr zîmbi ca să dregă treba, și îi iertă pe 
toți. Vădend însă, că cel din urmă cărturar, 
care se gândise la sfat, tremura mereu, îi 
dise:

— Ei, dâr tu, cel mai cuminte, de ce 
tremuri ?

— Măria ta, dise bietul bătrân, mai 
bine să spun și eu de cât să afli măria ta. 
Ecă, socotesc că nu sciu nimic și tot mă 
gândesc, că mi-e lefa prea mică.

împăratul rîse cu poftă și-’I făgădui 
o lâfă mai mare, apoi sparse sfatul cărtu
rarilor și plecă cu Neghiniță în crescetul 
capului, nedumerit de cum ghicise gându
rile tuturora.

împărătesa și coconii ei, vădând pe 
Neghiniță, se minunară, der când aflară 
că împăratul, la vreme de bătrânețe ghi- 
cesce gândurile omenilor, se cruciră și tot 
nu le venia să credă.

— împărate, dise împărătesa, cleu așa 
ghîcesce-’ml și mie un gând.

— Să vedem, răspunse împăratul.
împărătesa se gândi și începu să 

rîclă...
Neghiniță o sbughise în urechia îm

părătesei și-’l aflase gândul: „că ce bine 
ar fi să mai fie odată împăratul tînăr!“ 
Și într’o clipă întră în urechia dreptă a 
împăratului și șopa, șopa. împăratul pace, 
împărătesa rîdea și dicea :

— Vedi că nu ghicescl? vedi?
Pasă-mi-te împăratui era cam tare de 

urechia dreptă. Neghiniță înțelese, și țîștl 
în urechia stângă, și er șopa șopa. împă
ratul se lumina la față, dădu din cap, rîse 
cu hohote, și dise:

— Ei.... împărătesă, îmoărătesă.... da 
tot muiere! De, bine te gândiși tu, da nu 
se pot*...

împărătesa se rușina, plecă ochii în 
jos și se gândi: „der decă o ghici și la 
ce m’oi fi gândit înainte, întru în pământ! 
De câte ori n’am dat dracului sfaturile îm
părăției când nu se mai isprăviau pănă după 
miedul nopții" !

In sfârșit, ce-i veni lui Neghiniță, 
vru să rîdă și de împărat; și își dise într’o 
bună dimineță:

— Vedi ce e omul! Spune-i ori ce, 
spune-i mereu, același lucru.... omul crede, 
că omul e prost. Ce nu crede întâiîi, crede 
mai pe urmă. Am să-i fac una și bună îm
păratului, să-l las fără sfetnicii ce-i credin
cioși și să-l încurc cu nebunii.

împăratul, de umbla în fruntea oști
lor, de sta la sfat mare, de se culca, de 
se scula, de mânca, de-șl mângăia coconii, 
un gând nu-1 mai slăbia: „nu vedi, omule 
de Dumnedeu, că țl-au îmbătrânit sfetnicii 
și împărăția merge rău ?“

Pasă-mi-te Neghiniță îi întrase într’o 
ureehiă.

Adl așa, mâne așa, pănă nu mai avu 
încotro. Sparse sfatul cel vechiîi. și chiemâ 
altul nou.

Tot unu și unu !
Cum veniră, cum aruncară pe bietul 

împărat' din scaunul nemului lui...
— Acu să-l vedem ! dise împelițatul 

de Neghiniță.
împăratul eși plângând din cetate. 

Neghiniță sus pe umărul lui.
— De ce plângi, măria ta, ține-țl fi

rea nu fii muiere.
— Ei, ei, Neghiniță, cum să nu plâng! 

Unde mi-e toiagul împărătesc? 
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sescî au hrănit acest svon și în special 
diarul „Bessarabeț" din Kișineu, având un 
redactor antisemit revoluționar, publica în 
fie-care di, cu două săptămâni înaintea 
sărbătorilor Pascîlor, articole incendiare, 
manifeste revoluționare în care învita pe 
creștini a espune la ferestre icăne, cruci, 
a aprinde candela dilnic în case, spre a 
se cundsce, că sunt creștini.

Kișineul e acum o ruină în partea 
sa cea mai frumosă; acolo doranesce o 
miserie generală și spitalele gem de ne- 
norociții răniți, cari sucombă în fie-care 
di. S’au făcut 600 arestări, der cred că 
majoritatea vor fi liberați. Kișineul, în 
present si iote orașele Basarabiei se află 
în stare de asediu. Patrule cutreeră stră- 
dile, liniștea însă e aparentă, și mă tem 
că er va isbucni o mișcare analăgă — 
decă nu mai teribilă, ca cea dintâiii.

»Romana«.
Cu bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că chide aceste a apărut 
în editura tipografiei A. Mureșianu descrie
rea și esplicarea dansului nostru de salon 
„Romana".

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

Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață11,) 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
mana11, unicul dans de colonă român. In 
ierna 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 „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
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 „Reuniunei11.

Autorul broșurei esplică „Romana11 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 „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
getorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei.

Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana11 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-denna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cu art mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă 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.

Din Brad.
— Aprilie 1903.

A doua di de Pascile nostre 7/20 1. 
c., bravii meseriași români din Brad pe 
lângă tote greutățile și pe răspunderea lor 
au aranjat a 4-a petrecere împreunată cu 
declamărl și cântece naționale esecutate 
de meseriași din Brad și de coriști din 
Săcărâmb.

D-l Filip Tirica măsar, cu multă du
ioșie a declamat „Rugămintea din urmă" 
de Gr. Coșbuc, er d-l I. Perja, calfă de fe- 
rar, cu sentiment și multă pricepere a in
terpretat pe „Bețivul" de Th. Speranță, 
producând în ascultători mult haz și sece
rând aplause nesfirșite.

Coriștii din Săcărâmb, toți tineri bă- 
ieșl, în frunte cu învățătorul lor d. loan 
Jula, în număr de 13, pe jos au sosit la 
Brad săra în fliua de Pasc! pe o vreme și 
cale grea. — A doua di de PascI coriștii 
Săcărâmbeni au cântat în biserică la litur
ghie și săra la petrecerea meseriașilor s’au 
produs cu 7 cântece naționale și o decla- 
mare. Esecutarea cântecelor a fost silită, 
der considerând calea lungă, obositore și 
pe jos, precum și împrejurarea, că coriștii 
sunt tineri, apoi toți băieșl muncitori și 
d-l învățător încă tîner, a fost totuși în- 
destulătore, și decă vor fi zeloși, se pot 
binișor perfecționa, și mai târcjiu vor pute 
să se presente ceva mai bine. Altcum mul- 
țămită pentru ostenelă !

Și la petrecerea acesta a 4 a a me
seriașilor noștri, în mânia vremei rele, a 
participat pe neașteptate un public numă- 
ros și ales din Brad și împrejurime. — 
Acesta dovedesce, că on. public românesc 
dă atențiune tot mai mare și se interesâză 
viu de progresul și sortea meseriașilor 
noștri. Dee Dumnedeu, ca acest interes 
nobil se nu slăbescă nici în viitor, căci 
numai pe calea asta se vor îmbărbăta me
seriașii, se vor ridica și valora și între 
străini, spre binele și fala comună a nostră 
a tuturor.

Pe lângă succesul moral a fost destul 
de mulțămitor și cel materia). Au întrat 
166 cor., s’au cheltuit 111 cor., venit curat 
55 cor,, din care 50 cor. sporesce „fondul 
de ajutorare a învățătorilor și sodalilor 
meseriași români din Brad*. Acest fond 
de present face suma de 316 cor. 86 bani, 
plus interesele, resultat al venitului curat 
al celor 4 produețiunl și petreceri din 1902 
și 1903. fir 5 corone s’a dat „fondului de 
zestre" pentru fetele sărace, der harnice și 

cu frica lui Dumnedeu, cari se vor mărita 
după meseriași tot buni, morali și harnici. 
Din fondul acesta de zestre modest, înfi
ințat în 1902, s’au împărțit 3 ajutore de 
câte 30 cor. la 3 fetițe măritate după Al. 
Săbău croitor, alta după Sabin Jula pan
tofar și a 3-a după Filip Tirica măsar, 
toți meseriași harnici, morali și religioși.

La petrecere au contribuit peste taxa 
de intrare, d-șora Olimpia Omătă 80 bani, 
Szoes și Szabd câte 20 bani, d. Mih. Stoica 
ți d. Menking direct, de băi câte 2 cor.

Cea mai caldă mulțămită se esprimă 
tuturor, cari au participat la petrecere și 
au binevoit a sprijini nobilul scop.

Cumcă și bunii noștri meseriași ro
mâni din Brad, pe lângă multele neajun
surile, jertfesc timp și bani, să trudesc și ni- 
suesc în armonie a ajunge și a emula în 
cele bune cu colegii lor din alte centre 
mai marl, on. public se pote convinge din 
următorele:

, încă în 22 Februarie a. c. meseriașii 
din Brad, convocațl la o adunare, fără pre
get s’au presentat aprope toți. Deschitjen- 
du-se adunarea prin o vorbire potrivită și 
animătore, meseriașii noștri s’au convins, 
că representațiunile și petrecerile lor au 
avut succese neașteptat de bun. Animați 
de aceste succese și de activitatea febrilă 
a meseriașilor din Sibiiii, Brașov, Arad, 
Orăștie și alte centre mai mari, după o 
înțelegere comună au primit propunerea și 
s’au hotărît să înființeze „porul meseriași
lor", cu scopul de a înălța în biserică ser
viciul dumnecjeesc, er petrecerile lor ce 
se dau în favorul fondului de ajutorare și 
de zestre, să le facă mai plăcute și mai 
atrăgătore.

Ca hotărîrea luată cu entusiasm să 
fie sfântă și nu foc de paie, după părerea 
greșită a unora, cari pote ar dori dintr’o- 
dată să sbore în înaltul ceriului, s’au legat 
sărbătoresce prin următorul

Oblîgăment:
Subscrișii și cei ce vor mai subscrie, 

dorim din adâncul sufletului nostru curat 
creștinesc, ca cpremoniarea slujbei dumne- 
deescî. ca în alte multe locuri, ușa și la 
biserica nostră din Brad în Dumineci și 
sărbători, să se înalțe și să câștige ini
mile credincioșilor noștri de legea ortodoxă; 
de aceea ne obligăm a înființa „corul bi- 
sericei" prin propriile nostre puteri și ale 
celor, cari se vor îndura a ne yeni în aju
tor; sărbătoresce declarăm și jurăm, că ori 
ce greutăți ne vor ieși în cale, nu ne vom 
da îndărăt, nici nu vom da ascultare gla
surilor cobitore, ci în unire vom lupta con
tra lor, să le învingem, și sub nici un pri
lej nu ne vom retrage, ci fie-care dintre 
noi cu zel și bunăvoință vom stărui și 
munci, ca corul susnumit spre mărirea bi- 
sericei nostre, spre înălțarea bucuriei sufle- 

I tescl a credincioșilor, să se întărâscă și în- 
florâscă.

Tot-odată ne obligăm a plăti din 
puținul nostru ca taxă anuală fie-care câte 

2 cor., una în 1 Aprilie și a 2-a la 1 Oct. 
a. c. pentru acoperirea remunerațiunei ins
tructorului și în favorul fondului.

Așa să ne ajute Dumnedeu!
Brad, 22 Faur 1903.

(urmeză 40 subscrieri.)
Coriștii în număr de 15, puteri fdrte 

bune, și-au și început activitatea în 1 Mar
tie a. c.; să țin de cuvânt, frecuentdză orele 
de cant forte regulat și progreseză sub 
dirigința d-lui Mihail Stoia, instructor de 
cant la gimnasiul din Brad.

Bucură-te on. public de bucuria nos- 
tră! Sus inimile, bravi meseriași 1 Prin unire 
credință și voință tare, prin muncă neîn
cetată și cruțare, de la puțin la mult vom 
ajunge spre binele nemului!

Vasile Boneu.

ULTIME SC1R1.
Constantinople, 1 Maiu. Marele 

vizir a dat asigurări formale, că ordi
nea va fi restabilită în Salonic. S’au 
luattote măsurile pentru protecfiunea 
streinilor și a Turcilor. Un profesor 
de la șcdla bulgară ar fi instigatorul 
atentatelor. El se numesce Jorghi, a 
fost arestat și dat pe mâna justiției.

4 . Pentru folosire esteriără. Durenle înde- 
cheiăturl, de reumatism și șoldină, preeum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu. succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
90 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Mo’l 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provincia 
să se ceră prep.iratul A. Moli pro-6di:t cu marca 
de contravenția și subscriere.

Adunări de învățători.
(Convocări.)

In legătură cu cerculariul Venerabi
lului Consistoriu archidiecesan Nr. 2 școl. 
dto 2 Ianuarie 1903, aduc la cunoscința 
tuturor învețătorilor și învățătorelor (defi
nitivi, provisorl și suplinitori' din cercul 
Brașovului, compus din protopresbiteratele 
Brașov, Bran și Treiscaune:

Că conferența învățătorescă, convo
cată prin cerculariul amintit se va țină 
Mercuri în 23, Joi în 24 și Vineri în 25 
Aprilie v. a. c , în sala cea mare a gim- 
nasiului român ortodox din loc, după ur
mătorul program:

Mercuri în 23 Aprilie v. 1) La 9 ore 
a. m. se va celebra în biserica Sf. Nico- 
lae din Sc-heiu: chiemarea duhului sfânt 
și parastas întru pomenirea fericiților în 
Domnul: Andreii!, Emanuil, Mu on și a în
vățătorilor răposați din amintitele trei pro- 
topresbiterate. 2) Deschiderea couferenței 
și constituirea ei. 3) învățătorul (director) 
Vasilie Munteanu din Poiana-Mărului va 
ține prima lecție practică din geografie cu 
elevii din anul I de școlă. 3) La 2 ore p. 
m. învățătorul Romul Frateș din Brașov 
va ține un discurs teoretic despre impor
tanța și direcția practică, care ar trebui 
se se dea geografiei în școla primară. 
5) La 4 ore p. m. învățătorul Romul Cris-

— Ci taci, măria ta, ia taie un corn 
■ș'i fă-țl colea o cârje. Buzduganul e greu 
la bătrânețe, te doboră. Cârja te sprijină.

— Ei, ei, Neghiniță, unde mi-e scau
nul împărătesc pe care au stat atâția moși 
strămoși ai mei?

— Ci taci, măria ta! Intinde-te, colea 
pe fenul înflorit și mole, și să-mi spui drept, 
•care e mai dulce la ose? Scaunul cu scum- 
petea seu fânul cu frumusețea?

— I, i, Neghiniță, unde mi e corona 
cu stemele și cu luminile?

— Ci taci, măria ta! Pune făie lată 
■de lipan pe .d’asupra pletelor albe, și spu- 
ne-ml drept, care e mai ușoră, corona cu 
grijile seu lipanul cu umbrile?

— Așa o fi Neghiniță, mai dise îin- 
•păratul, oftând tocmai din băierile inimei, 
așa o fi. se potrivesce ș’așa, fiind-că șeii 
-tu să le potrivescl. der când mă gândesc 
în ce slavă eram erl... îmi vine să scald 
tot pământul cu lacrimile mele !

— Ci -taol, măria ta! Adică ce slă
vire ? Totă viâța, ba răsboie, ba sfaturi, ba 
taie capul unuia, ba întinde pe bice pe 
altul, ba cetesce jelbile, ba ascultă păsurile, 
ba câte și mai câte, și mai multe fără să 
vrei de câte pe vrute. Mărire să fi fost 
asta? Der, ia gândesce-te măria ta, că un 
supus era supusul măriei tale, ș’avea un 

stăpân, er măria ta, purtând grija tuturora 
erai sluga tuturora. Vedl d’aia. măria ta, 
ai fost cel mai slugă, cel mai nevolnic din 
totă împărăția. Curată socotâlă: erai împă
rat, nu om, acum ești om, nu imperat. Și 
ești mai mare, că unde ’ți spune gândul, 
acolo te duc picidrele. Și apoi cine scie? 
SocotescI măria ta că boierii pot ceva fără 
prostime? Să ceră prostimea pe vechiul 
lor împărat... și să vedl măria ta...'

Se mai îmbuna împăratul la cuvântul 
lui Neghiniță, și se duse în cruciș și în 
curmediș, în totă împărăția, c’o foie de 
lipan pe cap și sprijinit p’o cârje de corn. 
Și de ce vedâ, se minuna, și întreba pe 
Neghiniță:

— Neghiniță, de ce-1 bat pe ăla, de 
răcnesce ca din gură de șarpe?

— Fiind-că împăratul e surd și n’aude, 
răspunse Neghiniță.

— Neghiniță, de ce-or fi atâția omeni 
goi și desculți?

— Fiind-că împăratul e orb și nu 
vede.

— Neghiniță, de ce bătrânul ăla s’o 
fi muncind să rodă în gingii o cojiță us
cată ?

— Fiind-că împăratul mănâncă prea 
mult.

— Neghiniță, de ce-o munci unii și 
noptea, de dau pe brânci ?

— Ca să dormă împăratul și diua, de 
i-o veni poftă.

— Neghiniță, atunci de ce să vie pe 
scaunul meu un împărat și surd, și orb, și 
lacom, și somnoros?

— Ei, poi, înainte de a. fi împărat, 
vedea, audia, muncia, cumpătat la mâncare 
și la beutură.

Bietul pribeag stătu pe gânduri, în 
mijlocul unui oraș mare, mare și dise :

— I, i, Neghiniță, mult cuvânt ai! 
Acum s’ajung împărat, cum ași sci eu să 
fac bine.

Și, ca din senin, abia sfîrșise vorba 
de pe urmă, ș’audi o gălăgie, un vaiet, o 
duduitură, că p’arcă se cutremura pămân
tul. Când colo, ce să fie? Ștafetă mare. 
Nisce voinici, cu sulițl lungi, aducea ves
tea că nerodul a băgat la dubă pe împă
ratul ăl nou,, cu sfetnici cu tot, și că chemă 
erășl pe adevăratul împărat.

Cum audi bătrânul, dise voinicilor:
— StațI, că eu sunt!
Și-l cunoscură toți, și îi deferă în 

genunchi. Er Neghiniță de colo, de pe 
umăr:

— Măria ta, mai vedl, mai audi, ori 
ți-s’a făcut fome și ’ți vine să dormi!

La tote vine rândul, după cum se 
întorce rota, că d’aia e rotă să se întorcă, 
er nu se stea locului. Și-’i veni rândul și 
lui Neghiniță, gândul lumii.

Intr'o di vru să glumâscă cu împăra
tul, să mai facă Vre-o drăcie. Ii întră în 
urechia dreptă creflând că e în a stânga. 
Cu stânga n’audia de loc. „Nu face nimic. 
Mi-e lene să mă mut, se gândi Neghiniță. 
In loc să șoptesc, void striga". Și începu 
să strige, din tote puterile, în urechia cu 
care împăratul aucjia de minune.

— Un împărat, decă n’a sci el de la 
el, adevărul, nu-1 mai află de la nimeni!

împăratul, audind acest glas tare, în 
fundul urechii, îi zvîcni inima, și-și trase 
o palmă cât putu, peste urechiă, cficend :

— IiiiI, să sci că ce credeam eu că-’ml 
trece prin minte, era numai în urechiă!

Și când își scutura urechia în podul 
palmei... Neghiniță cădu leșinat...

— Tu ml-ai fost? Tu m’ai făcut să 
cad din scaunul împărății? Bine! Am eu 
ac de cojocul tău! împăratul înfuriat po
runci să-l lege de gât cu un fir lung de 
mătase, și-l coborî, de-1 înnecâ, în puțul 
din curtea domnescă.

Așa sfârși bietul Neghiniță.
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toloveanu din Râșnov va ceti lucrarea sa 
asupra temei date de Venerabilul Oonsis- 
toriii în cerculariul amintit, lit. a.

Joi în 24 Aprilie v. 1) La 8 ore a. 
m. învețătorea Maria Bogdan-Popescu din 
Brașov va țină a doua lecție practică din 
geografie cu elevii din anul III de școlă. 
2) La 10 ore a. m. învățătorul Nicolae 
Oancea jun. din Brașov va țină a treia 
lecție practică din geografie cu elevii din 
anul IV de șcblă. 3) La 2 ore p. m. con
tinuarea discuției din 1898, 1899, 1900,
1901 și 1902 asupra temei dată de Vene
rabilul Consistorifi : „Ce observări, eventual 
ce defecte s’au ivit în praxă cu privire la 
planul de învățământ cuprins în partea 
XIII §§. 95 — 99 ai normativului școlar, 
votat de sinodul archidiecesan în sesiunea 
anului 1882“.

La ordinea diilei: Materialul din geo
grafie.

Vineri în 25 Aprilie v. • 1) învățăto
rul Nicolae Lepedeanu din Bacifalu va 
ține a patra lecție practică din geografie 
cu elevii din anul V și VI de școlă. 2) La 
10 ore a. m. se va stabili „o împărțire a 
obiectelor de învățământ pe orele dilelor 
din săptămână, pentru o școlă cu 2 și 3 
învățători'4, temă dată de Venerabilul con- 
sistor în cerculariul amintit lit. b). 3) La 
2 ore p. m.: „Necazurile și plângerile în
vățătorilor11 .

*
Toți învățătorii amintiți au să pre

sante înaintea comisarului lucrările lor în
scris, fie ele teoretice, fie practice.

Lecțiile practice s-A țin cu elevii din 
anul respectiv fiind de față și celelalte des- 
părțăminte; după fie-care lucrare teoretică, 
ori practică membrii îșl fac observările 
critice, apoi cu majoritate de voturi se 
enunță condusul conferenței.

Brașov, 14 Aprilie 1903.
Dr. Vasilie Saftu, 

comisar consistorial

Despărțământul Indolului aparținător 
„Reuniunii învățăcorilor gr. cat. de Alba- 
Iulia și Făgăraș" îșl va ține adunarea or
dinară de primăvară la 10 Maiît st. n. a. 
c. în școla gr. cat. din Poșaga de sus (Se- 
gagea). La acâstă adunare sunt rugați a lua 
parte toți învățătorii acestui despărțământ, 
Onorați domni preoți ca directori scolas
tici și toți aceia pe cari îi intereseză îna
intarea poporului.

Pr o gr am: 1) La ore a. m. parti
ciparea în corpora la serviciul divin. 2) 
Deschiderea adunării. 3) Constatarea mem
brilor presențl. 4) Prelegerea practică de 
Vasilie Cirebea învățători în Segagea. 5) 
Disertațiune de G-eorgiu Stef învățător în 
Muntele Boisori și loan Radu înv. 6) Cri
tice asupra prelegerei practice și a diser- 
tațiunei. 7) Raportul cassarului și al biblio
tecarului. 8) înscrierea membrilor noi și 
incassarea taxelor. 9) Alegerea oficialilor 
10) Statorirea lucului și timpului pentru 
adunarea de tomnă. 11) Verificarea proto
colului adunași trecute. 12) Eventuale pro
puneri. 13) închiderea adunării.

Poșctga-de-sus, 1903 Aprilie 25.
loan Oltean

notariul despărțământului.

N. B. Tot cu acestă ocasiune se va sfinți 
noul edificiu școlar, er săra va fi petrecere cu 
duns.

Scrisdre.
Vlădeni, 30 Aprilie n. 1903.

Stimate d-le redactor!
Tot-deuna ml-au fost dragi scrisorile. 

Forma epistolară e cu deosebire potrivită 
pentru-ca în cercul ei sS ne dăm la tai
fasuri asupra cestiunilor de ordin social, 
moral și intelectual, cari ne preocupă.

E sciut însă. că în multe cașuri scri
sorile sunt ceva mai mult decât simple 
taifasuri. Constituesc adevărate descoperiri. 
Cine ne pdte descrie mai cu măestrie 
vieța intimă a celor doi uriași ai literatu- 
rei germane, Goethe și Schiller, decât în- 
sa-și corespondența lor?

Rămânând între marginile propriei 
nostre literaturi, întîlnim un măestru is
cusit în genul epistolar, înțeleg pe marele 
nostru Ion Ghica. Scrisorile lui, adresate 
lui Vasilie Alexandri, și publicate în pri
mul volum al corespondenței sale, consti
tuesc adevărată hrană sufletescă pentru 
ori-ce Român cu sentimente umanitare și 
cu dragoste de progres intelectual și mo
ral, și în special de progres moral.

In sensul celor ce am dis pănă acum, 
nu o se vă mirați, domnule redactor, dâcă 
cetitorii „Gazetei" au urmărit și urmăresc 
cu tot atâta dragoste scrisorile d-lui Teofil 
Frânat, adresate din Bucuresci. Relevând 
în stil simplu, necăutat, progresele reali- 
sate în România, scrisorile caută să atragă 
atențiunea tuturor omenilor de bine. Efec
tul lor nu se pote remarca mai bine de
cât prin faptul, că un individ îmi șterpe- 
pelia sistematic numerele respective din 
„Gazeta* și a doua di mă pomeniam cu 
foiletonele ciopârtite cu forfeca.

*

Experiența dilnică ne învață, că nu 
e nimic de prisos din ceea-ce ne ajută 
se ne cunoscem pe noi înși-ne mai bine. 
In acest chip, vieța nostră de pretutindeni, 
manifesteze-se ea în ori-ce chip, oferă in
teres vrednic de luare în semă.

Voiu scrie și eu câte ceva.
Răposatul Iacob Zorea sen. scria în 

„Monografia comunei VlădenI44 (din care 
familia Zorea pregătesce o nouă ediție), că 
teritoriul acestei comune, locuită numai de 
Români, formeză un complex de 49803/4 
jugăre catastr. După datele statistice, pu
blicate de ministeriu în 1900, teritoriul co
munei face 5092 de jug. cat., ivindu-se 
astfel în decursul a șâse ani, 1895—1900, 
un sporiu de vr’o 112 jug.

Din acestea însă 763 jug. sunt ale 
Brașovului.

„Producțiunea acestui pământ e mai 
slabă decât de mijloc; ca să nu dicem de 
tot rea. Cu deosebire pământurile de ară
tură; numai bine gunoite pot produce ceva. 
Astfel cei vr’o 1500 locuitori, împărțițl în 
860 de case, trebue să-și caute mijlocele 
de subsistență și pe altă cale, mai ales 
prin cărăușii și negoț mai mic.44

Atât în „Monografia comunei44.
Negoțul mai mic îl făceau parte cu 

vărs ars, pe care îl vând prin comunele de 
pe valea Oltului; parte cu țăseturi, pe cari 
le cumpără de la Sălișteni, seu de la fa
brica de țesut din Sângeorz și le desfac 
mai ales în România. Adecă le desfac și 
nu prea, fiind-că de la „crisă44 înedee îm
prejurările au devenit mai grele și pentru 
frații noștri de dincolo, încât în prima li
nie caută se se căpătuiescă ei înși-și.

In acest ton dominant seu mai bine 
deprimător al împrejurărilor, le strebate 
la urechi și Vlădărenilor sgomotul cu 
America. — America în sus, America 
în jos, — că ei „au audit de pe țera 
Oltului, că s’au dus dmeni la America și 
le merge bine14 — acu-i anul în postul 
Pascilor, s’au asociat vre-o două-decl de 
dmeni necăjiți, și-au lăpădat ciorecii, „ze- 
chile44 și „clicinile44, schimbându-le cu 
„haine nemțesc!14, și tunde-o băete pe apă 
și pe uscat, diua și noptea pănă la America.

S’or fi pornit în ceas cu noroc, că 
aprope cu toții au ajuns la lucru, cu 
lefă dilnică de minimum 1 dollar (5 co- 
rdne), unii avansând mai în urmă pănă la 
2 dolari (10 corone).

Astfel ne putem esplica, cum d. e. 
în Februarie a. c. opt inși au trimis acasă 
2657 cor. 41 bani.

Sumele erau frumose, amăgitdre. Era 
de predădut, că o să mai adiminescă și pe 
alțl săteni. In zadar începuseră a-le spune 
preotul, notarul, învățătorii, că nu sunt 

nici acolo parale pe garduri, că sunt dese 
grevele de muncitori, că se înmulțesce lu
mea pe tot locul și într’o bună dimineță 
se pot nimeri pe drumuri în gura peirei 
de fdme; înzadar se reîntdrseră chiar trei 
inși, din cei plecați acu-i anul, și nu sfă
tuiau pe nimeni să mergă, spunând că 
totul atârnă de la noroc: căci ămeni to
tuși s’au dus, și anume peste 60 de băr
bați, plecând în trei rânduri.

E mult, când se dice că totul atârnă 
de la noroc, căci dusul la America e un 
joc de hasard pentru țăranii noștri, în care 
pot se câștige, der pe atât de ușor pot se 
și perdă, încât să-i usture pentru totă 
vieța.

Etă, cam în ce sens se esprimă cei 
plecați:

n........................ ..... ........................
și vei sci, draga mea soție, că pănă la 
apă (Bremen) am dus’o cum a dat D-deu 
și am venit 3 dile și 3 nopți. Der pe apă 
am mers 20 de dile și 20 de nopți, și ce 
am pățit se nu pățescă nici dușmanii mei, 
nici puiul de șerpe. Pănă la cumnatu, în 
orașul Jungstovan (Youngstown, în Ohio) 
am mers o di și o nopte de la apă. Și când 
am întrat în oraș fluerau morile seu fabri- 
cele, drăguțele, și mugeau și urlau ca 
taurii, când vin din ciurdă. Draga mea 
soție, se scii că n’am întrat în lucru pănă 
în ceasul facerei acestei scrisori. Er se te 
ferăscă Dumnedeu, că noi când am ajuns 
aici, părea că agi picat din ceriu, că svîr- 
lea după noi, cu bolovani copiii cei mari 
și cei mici. Și așa stau omenii la porțile 
fabricelor, ca oile când le dau la muls în 
strungă.

„Și se ai grije de băeți, se nu-i asu
presc!, se nu mă blastemi. Decă dă D-deu, 
așa pe după Pasc! pdte că o se căpătăm 
de lucru la vre-o fabrică, ori pe la dru
mul de fier. Și te rog, draga mea nevastă, 
să-mi scrii despre drigănița, decă a fătat 
seu ba, să-mi scrii negreșit și cine ți-a 
arat?....14

Atât despre „Americani.44!
Er noi dăm celor de acasă sfatul 

sincer, să nu-șl părăsescă vetrele și fami
lia, că s’aruncă orbiș în prăpastia necu
noscutului.

Șolomonar.

Dare de semă și mulțumită publică.
Ou ocasiunea represent.ațiunei tea

trale, musicale și declamatorice, aranjată 
de comitetul Reuniunei femeilor române 
din loc cu elevele din Internatul Reuniunei, 
s’au făcut următorele contribuiri:

Ddmna Elena A. Popovic! a contri
buit 20 cor. și stofă pentru haine. Câte 
10 cor. au contribuit P. T. Otilia Popovici, 
Dr. loan Pop medic de stab super. I. Să- 
bădeanu, I. Oiurcu, 6 cor. D-na Maria 1. 
Munteanu, câte 5 cor. P. T. Virginia Vlaicu, 
Maria Zănescu, Otilia N. Orghidan, Zoe 
Petrie, Sterie Stinghe, Dr. I. Hosanu.Ioan 
Roșea, Maria Maxim; câte 4 cor. P. T. 
Agnes Dușoiu, I. Petrovici, V. Sturdza, 
Dr. V. Saftu. D-șorele Wagner, M. Burdu- 
loiu; câte 3 cor. P. T. Eleua Voina, Fa
milia A. Roncea, C. Voicu, I. Bidu, D-șdra 
Demian, D-na Broșu din Dâr.ite, D. Făgă- 
răȘan; câte 2 cor. P. T. Elena Munteanu, 
Melania Uveges, St. Chicomban, Ludovica 
Pop, Maria Platsco, Maria Gerendi. Elvira 
Navrea, Maria Ciortea, D. Mareea, d-na Ooli- 
ban, A. Sfetea, N. Bogdan. G. Chelar, Gr. Po
pescu, Balașa Blebea. Elena Blebea, Elena 
Oalian, frații D. și Maria Jaliu, I.Socaciu, P. 
Pop, N. Stoicovici, Dr. Fruma, N. P. Petrescu
I. Lengeru, Maria Precup, St. Median, T. 
Gristan, FI. Perne», S. Laslo, Maria Grama, 
N. Suștai, V. Dogar, d-șdra Mazuchi, Elena 
Sfetea, Eug. Sfetea, G. Vătășan, I. Aron, 
S. Popovici, I. Pricu, Căpățână, Dr. A. Mu- 
reșianu, I. Maximilian, Căpitan L. Popa, 
G. Bidu, Maria Lupan, Elisa Handrea, N. 
Fizeșianu; 2.60 cor. d-1 Stefan Pop. 240 
d-1 N. Oancea jun. 1'40 cor. d-nele Reveica 
Pascu, și Lucreția Lupan, 1.20 d-șdra Ma

ria Grădinar, câte 1 cor. P. T. Voina, Par. 
Dariu, Rom, Dogariu, Vet. Braniște. Berta 
Meșter. D-na Kern, A. Chiffa, Paulina Pop, 
Maria Cristu, Elena Sotir, A. Grozea, d-șdra 
Ilasievici, d-șdra Dima, d-șdra Nastasi, I. 
Suciu, M. Navrea, S. Roșea, Zârnovean, 
Mercheșan, Efros. Muntean, Rev. Găitan, 
S. Orghidan, d-na Murăroiu. d-șdra Neguț, 
d-șdra Neguș, A. Florea, Maria Bârsan, 
Par. Oltean, M. Jiga, Lucia Bologa, B. 
Panțu, Efros. Axentie, Par. Bădițoiu, d-na 
Lupan, d-șdra Popea, G. Navrea, N. Na
vrea, C. Navrea, Gal, Par. Vlaicu, N. N., 
N.N., Marina Câmpean, Maria Grecu, câte 
60 filer!, P. T.. d-șdra Filip. Giuvelcă, Radu 
Prișcu, N. N., R. Brotea, N. N., Voicu, stu
dentul Stoica 40 fileri.

Suma tuturor contribuirilor este 325 
cordne.

Subscrisul birou al Reun. fem. rom. 
își împlinesce plăcuta datorie de a mul
țumi onor, public pentru aceste contri
buiri marinimdse. Asemenea aducem mul- 
țămită Onor. Eforii școlare pentru bună
voința, cu care a pus la disposiția Reu
niunei sala festivă, unde s’a dat represen- 
tațiunea.

In fine esprimăm mulțămită onor, per- 
sone, cari prin stăruința și ostenela lor 
au contribuit la reușita acestei represen- 
tațiunî și în special d-șdrei Carolina Teclu, 
directdreajnternatului, d-nei Maria Popescu 
pedagoga internatului și d-lui N. Stoico
vici, instructorul de cântări.

N. B. Onor, public este rugat a scusa 
decă la sumele contribuite s’a strecurat 
vre-o greșelă, căci la marea aglomerație 
aedsta s’a putut întâmpla.

Brașov, 19 Aprilie 1903.
Biroul Reuniunei:

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. ' secretar.

Representații, concerte și petreceri.
In comuna Șimon a, avut loc a 111-a 

di de PascI o producțiune școlară împre
unată cu declamftrl și cântări predate de 
elevii acelei școli, după ce a urmat pe
trecere popprală cu joc.

Meritul acestei producțiunî este al 
d-lui învățător de acolo Victor Moșoiu, ca
re cu deosebire de când ocupă acest post 
ca definitiv desvoltă o activitate lăudabilă 
în tote direcțiunile, producând și cu acâstă 
ocasiuneocji plăcută locuitorilor adunați în 
număr destul de frumos, cărora până acum 
nu li s’a dat ocasiune a vedea astfel de 
petreceri, delectându-se1 de înșiși fiii lor, 
cari fiind bine instruațl predau cu mare 
esactitate piesele bine nimerite, ținând în
suși învățătorul o disertație instructivă pen
tru popor.

Venitul curat al acestei producțiunî 
pe cât am aflat e de 16 cor. 14 bani și sco
pul acestuia precum m’am informat din dis
cursul de deschidere al d-lui paroch de 
acolo Ioan Moșoiu, este înființarea unei 
biblioteci poporale. Scop destul de frumos; 
numai laudă li se cuvine. Nu au decât să 
continue pe acestă cale și să nu se sperie 
când să luptă cu indiferentismul unei părți 
din inteligența de acolo, care încă ar fi fost 
chemată a promova pașii acesteia.

Mângâierea lor fie, că poporul și cei 
mai mulțl din inteligență i-ap înțeles.

%
Un participant.

In Poșiaga - de - sus (Segagea) se va 
aranja cu ocasiunea sfințirei noului edifici 
școlar și a adunării reuniunei învățătorilor 
gr. cat. din desp. Indolului o petrecere cu 
dans la 10 Maifi st. n. 1903 în localul șco- 
lei greco - catolice. începutul la 6 ore p. 
m. Prețul de intrare: de familie 2 cordne 
40 b., de personă 1 coronă. Venitul curat 
este destinat pentru procurarea de cărți pe 
sdma copiilor săraci de la școla conf. din 
loc. Contribuiri peste taxa de intrare se, 
primesc cu mulțămită și se vor publica.

In Vaidasig se va arangia la 23' 
Aprilie st. v. o producțiune teatrală decla- 
matorică prin elevii de școlă și adulțf, din 
comună, — ce se va ține cu ocasiunea ți
nerii conferenței învățătorilor gr. or. dim 
tractele: Lupșa și Turda, în localitatea 
acelei școli, în diua de s-tul George. în
ceputul la 7’/2 ore săra. După producțiune 
urmeză dans. Venitul curat e destinat pen-

Magazinul de mătăsărie
Szenâsy, HoffiziaTm

IV., Becsi-utcza 4.

In continuu este asortat cu eel mai mare și frumos deposit d.e
Mătăsării, Catifee, Dantele, Panglici și articole de garnitură.

Este de obște cunoscut, ca numai la firma de sus se pot căpăta cele 
din urmă nowități de mătăsării pentru Bluse și Toalete. Desenu- 
rile și calitatea sunt esclusiv pentru firma de sus produse și numai 
acolo se capătă. S’KEFtMi IEETIISE ȘE FBXE.

—------ ■ ZbzEostre 1st cerere se trimit gratis. —
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tru procurarea de cărți în biblioteca șco- 
lară-poporală. Prețul de intrare: de personă 
1 cor., de familie 1 cor. 60 bani, peste 3 
membrii de fie-care membru 80 bani. Con- 
tribuirile peste taxa de intrare se primesc 
cu mulțămită și se vor publica. După ter
minarea conferinței, escnrsiune la băile sa
line din M. Uiora. N. B. Prea stimatele 
familii sunt avisate la promisiunea proprie. 
Pentru cuartire și beuturl corâspundătore 
se va îngriji comitetul arangiator.

Tinerimea română din Cohalm invită 
la representația teatrală, ce o va aranja 
Mercur! în ‘23 Aprilie (6 Maid) 1903 (în 
dina de sf. George), în spațiosa sală a ho
telului „Schlosser11. începutul la orele 7'/, 
sera. Venitul curat formeză basa unui fond 
menit pentru înființarea unei „Reuniuni de 
cântări1*. Prețurile: locul I. cor. 1.40; locul 
II. cor. 1; Partere 60 bani.

Program-. 1) „Năpasta" dramă în 2 
acte, de I. L. Caragiale. 2) „Pidtra din 
casău, comedie într’un act, de V. Alexan
dri. După representație urmeză dans.

Reuniunea femeilor române din Avrig 
invită la producțiunea musicală-teatrală ce 
o va aranja în memoria marelui George 
Lazar, cu concursul unui grup de clerici 
din semiuariul „Andreian“, în cjiua de sf. 
George (23 Aprilie v. 1903.) începutul la 
7’/2 bre sera, prețul de intrare: Locul I. 
1 cor., locul II 80 bani, locul III 40 bani. 
Contribuirile peste taxa de intrare se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica. Ve
nitul curat se va folosi spre scopuri filan
tropice.

Program: 1) „Lăudațl11 cor. bărbătesc 
de *** 2) Cuvânt despre George Lazar. 
3) „ Poutpuriu poporal1*, cor bărbătesc de 
I. Vidu. 4) „Fragment epic11, deG. Goșbuc 
declamațiune. 5) „Joculu, cor bărbătesc de 
C. Zollner. 6) „Mars“, cor bărbătesc de 
Timoteid Popovicl. 7) Teatru; „Idil la țerău 
comedie într’un act, localisată de M. Baiu- 
lescu Cu binevoitorul concurs al d-șorelor 
Mariora și Elisaveta Doican și Ana Oâudea. 
După representație urmeză dans.

Literatură.
A apărut „Intre vis și vieță“, de 

JDelavrancea (Barbu Ștefănescu) Bucuresci 
Socec & Comp, librari editori, Calea Vic
toriei 21—1903. Prețul trei franci (corone). 
Un volum de 265 pagini, format octav. 
Conține 15 bucăți povești și narațiuni, în- 
tr’o limbă românescă din cele mai alese 
și cu farmecul de povestire propriu dis
tinsului scriitor și orator român. La fo
ița numărului nostru de adi reproducem 
povestea „Neghiniță".

POVEȚE.

întrebuințările lecuitore ale 
fftninginei. Funinginea de la home 
(coșuri), atât de cunoscuta, și la în
demâna orl-cărui om, fie el cât de 
sărac, se bucură de calități curative 
{vindecătore) însemnate, mai cu semă 
la unele bole. Astfel amestecată cu 
oțet tare, și apoi puind comprese 
muiate în acest amesiec, vindecă 
degeraturile-, topită în unt-de-lemn 
cald, și picurând din acest amestec 
călduț, în urechie, ușurăză cele mai 
mari dureii; cu apă destilată seu 
de plăie și cu spirt, se pote face o 
apă de gură forte bună, pe care o 
vom întrebuința puind o linguriță 
într’o ceșcuță cu apă cu care ne 
vom clăti în gură. Funinginea cer
nută subțire de tot, printr’o sită 
desă, pote înlocui cele mai bune 
prafuri de dinți. Este un lec din cele 
mai bune pentru băla numită chelbe 
(favus) făcend spălaturi. după-ce am 
pregatit’o, puind doi pumni de fu
ningine la un litru de apă, să fierbe 
o jumătate de ces, apoi se strecără 
și cu acesta apă își spală capul de 
două-orl pe eJi acel care are chelbe.

Contra limbricilor la copii este 
de asemenea un lăc forte bun, fă
cend un fel de cafea în modul ur
mător : cafea prăjită, praf 10 grame, 
funingine 8 grame, apă o ceșcuță, 
să fierbe la foc, apoi se îndulcesce 
cu zachăr și se dă copiilor, cari au 
limbrici. Pecinginele (rupia) de pe cap 
și față se vindecă cu ușurință, decă 
le vom unge .eu unt-de-lemn și cu 
funingine.

Prin analisă s’a găsit, că funin
ginea este alcătuită din acid fenic, 
creozot, gaiacol, etc., precum și un 
corp definit numit absoliiiă, ce con
ține mult azot și care s’a întrebuin
țat și în vindecarea ofticei.

Cum vedem, funingenea are 
multe întrebuințări folositore în me
dicină. și nu se scie încă viitorul ce 
descoperiri va mai aduce din darurile 
ei lecuitore. — (Pr. Constantin An. 
Macri).

Vieța în Maroc.
Corespondentul diarului „Le Tempsu, 

care a plecat în Maroc sâ studieze la fața 
locului starea de lucruri, ce de câtă-va 
vreme a început să îngrijescâ și se alar
meze opinia publică din Europa, trimete 
acestui cjiar nisce articole, extrem de in
teresante asupra obiceiurilor și moravurilor 
din țâra pretendentului Bu Hamara.

In drumul nostru spre Fez, dice co
respondentul trances, ne-am oprit la o 
stație aprope de El-Ksar, unde un om forte 
bogat, dur, ne-a poftit să-’i facem o visită. 
Este un bărbat ca de vr’o 40 de ani, forte 
corpolent, cu o figură imposantă, seriosă 
și stăpân pe el. Ne salută după obiceiul 
arăbesc, atingând mâna nostră cu degetele, 
cu cari apoi a atins gura. >

Salut. — Nu ți-e râu? — Nu. — Ești 
bine? — Sunt. — Cum o duci? — Bine.
— Ai tăi sunt sănătoși? — Slavă Domnului.
— Așa vorbesc marocanii, când stau de 
vorbă cu un necunoscut. La despărțire 
aceleași întrebări și răspunsuri de la înce
put se repetă.

Servitorii vin să aducă de mâncare : 
o sută de ouă, 30 de pânl, un berbece, o 
vadră de lapte, un kilo de unt și două 
tăvi mari pline cu prăjituri și dulcețuri.

Berbecele este trântit la pământ, tă
iat, curățit și pus la frigare în câte-va 
minute.

Ospele nostru este un bandit renu
mit, protejatul unui ministru. Servitorii săi, 
cari sunt forte mulțl la număr, se duc în 
timpul nopții, mai ales când e lună, după 
hoții și omoruri. Banii găsiți și vitele fu
rate le duc la stăpânul lor. Țăranii jefuițl 
sciind cine le-a furat, se duc a doua di la 
marele bandit și cu o voce blândă și su
pusă ’i adresâza următorele cuvin'e: „Tu, 
care ai putere mare și amici nenumărațl, 
te rugăm să fii bun se profilăm și noi de 
ei. Ni-s’au furat oile, suntem siguri, că decă 
vei căuta pe autori ’i vei găsi". Omul nos
tru cinstit le răspunde: „Ah! îmi cereți un 
lucru forte greu, trăim în grele vremuri 
în cari hoții sunt mai număroșl ca iârba 
din livezile lui Garb. Totuși mă void în
cerca să vă împlinesc cererea. Void trimite 
pe omenii mai credincioși și cinstiți ca 
mine, ca să caute pe la triburile vecine11.

După câte-va dile țăranii se întorc. 
„Allah a volt să încoroneze cu succes cer
cel ările nostre, le cjice suridend omul bo
gat. Oile vostre sunt la Beni Ahsen, cari 
sunt nisce hoți de speriat și cer sume în
semnate. Voii! căuta să aranjez afacerea11.

După o săptămână țăranii er se în
torc. „Allah să fie lăudat, dice omul bogat, 
oile vostre sunt în curtea mea. Nici una 
n’a suferit, tote sunt tefere. De fie-care 
cap o să plătiți câte 25 de duros, căci 
Beni Ahsen sunt nisce hoți adevărațl. Ore- 
deți-mă, că pentru mine nu opresc nici un 
ban!“.

In Maroc femeile umblă acoperite pe 
față cu un voal gros, prin care se între- 
zăresce colorea negră. Săracii și bogății 
au în haremurile lor forte multe negrese. 
La Fez este un târg însemnat de negrese, 
aduse din Sudan. Femeia negră în Maroc 
este un articol de lux.

Tot drumul pănă la Fez este păzit 
de posturi numărose de soldați, înarmați 
cu pușca Gras.

Ajungând în Fez, tote ostenelele și 
neajunsurile drumului au fost uitate. Am 
ajuns la un loc de o frumusețe neîntrecută, 
unde mirtul, portocalii și tote plantele me
ridionale abundă la fie-care pas. Copacii 
cu florile de aur, apele cu murmurul visă
tor, fac din Fez un raid adevărat. A avut 

dreptate poetul arab, când a dis: „O! Fez 
paradis pământesc, care întrecl în frumu
sețe tot ce este mai frumos pe lumea 
acesta. Vederea ta încântă și farmecă pe 
ori-care călător. Case peste case la polele 
cărora curge apa cea mai dulce, dintre 
tote beuturile. Pajiște vertjl, ca nisce co- 
vore de catifea. Aleele și riurile te încing 
cu un brâu de aur. Simt o nespusă plăcere 
când vorbesc de tine și mă simt fericit 
peste măsură când mă gândesc la tine !u

SULTE ȘI DE TOTE.

O enssi

In Londra s’a terminat o clădire, care 
nu are păreche în Europa întrăgă. Are 
6153 camere. 30 de ascensorii ridică pe 
chiriașii celor uns-pre-dece etagiurl. La 
mijloc este întocmit un restaurant pentru 
cei 8600 locuitori ai casei. Gheltueliie clă- 
direi sunt 2!/2 milione punți șterlingl, seu 
300 milione corone.

*
Mușcătură de ewsie turbat eu 

medicină.

ț)iarele din Budapesta scriu: Un func
ționar înalt sârbesc suferia de mai mulțl 
ani de epilepsie. Medicii l’au declaratincura- 
bil. Gu câteva luni înainte de asta cădii 
la pământ fără conșciință. In starea acesta 
a fost mușcat de un câne turbat, pe urmă 
transportat în institutul Pasteur din Buda
pesta. Aici a fost vindecat de urmările mu.ș- 
căturei și, lucru caracteristic, de atunci i-a 
dispărut și epilepsia. Decă'acâsta^s’a întîm- 
plat din cansa mușcăturei cânelui, ori din 
causa serului, încă nu o sciu medicii. Ga
sul neobicinuit stîrnesce sensațiune în cer
curile medicale.

*
IBeevoitarea BerPIiionBiiit.

Capitala Germaniei întrece în desvol- 
tare pe tote celelalte capitale europene. In 
1803 Berlinul număra 170.000 locuitori; 
astfel poporațiunea, în o sută de ani, s’a 
multiplicat de unspredece ori. In același timp 
a crescut Parisul de la 714,000 la 2.714,000 
locuitori. Viena de la 240.000 la 1.675,000 
Londra de la 870,000 la 5.000,000 și mai 
iute ca Berlinul a crescut populațiunea din 
alte orașe germane. In Diisseldorf a crescut 
din 1803 dela 10.000 la 215,000, Lipsea de 
la 32.000 la 460,000, Miinchen de la 98.000 
la 500.000 locuitori.

„ALBINA.’4 institut de credit și de economii
8 & al si Brașo v.

Conspectul operațiunilor în luna Iul Aprilie 1903.
Intrate -.

Numărar ou 1 Aprilie 1903 OOr. 43,051-29
Depuneri spre fructificare n 199,792-73
Cambii rescumpărate n 390,301-21
Conturi curante u 80,454-94
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . . n 51,839-—
împrumuturi pe producte n 100-—
Monetă............................. n 26,431-60
JomisiunI, cupone și efecte n 22,556-22
Bând................................... n 62,749 04
Interese și provisiunl . . n 24,441-72
Diverse............................. n 27,612-66

cor. 929,330-41

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare . cor. 148,236-05
Cambii escomptate . . . n 317,283-87
Conto curent .................... n 87,721-74
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... n 18,893--
Împrumuturi pe producte . n — •—
Monetă............................. n 23,585-08
Comisiuul, cupdne și efecte n 24,586-88
Interese și provisiuni . . n 1,492-91
8 pese și aalare . . . . n 4,793-86
Biuol ... . . . . 129,204-94
Diverse............................. 111,797-98
Numărar ou 30 Aprilie 1903 „ 61,734-10

oor. 929,330-41

9r. N. Vecerdea m. p. c. Aisâr m. p.
dirigent. cassar.

Iosif Oncioid m. p-
contabil.

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

Convocare 
la adunarea generala estraordinara 

a institutului de credit și de economii 

„REȘNOVEANÂt 
societate pe acțfi, ce se va ține în Reșnov 
în 9 Maiu st. n. 1903 Ia orele 6 d. m. în 
localul, ce se va destina spre acest scop.

Ordinea de 4î;
1. Modificarea statutelor socie

tății conform hotărîrei tribunalului 
reg. din Brașov Nr. 3534/1903 civ.

2. întregirea numărului men - 
brilor din diiecțiune conform §-lui 
28 al statutelor.

3. Eventuale propuneri.
Direcțiunea institutului „Reșnoveana11: 
loan Hamsea, George Butnar,

președinte. notar
(954,1—1.)

Photoplasticul
institut de artă, de primul rang. 
SBB'â^șov, Strada j»orțiă sbf.

Ou m i îîecă dela 3 Main 
pănă Ia 9 Maiu 1903 de vecțut 

o prea interesantă călătorie 
pe RBim dela Pflainz la Koln. 

50 vederi dintre cele mai splendide
Nime să nu pârdă oca- 

siunea de-ale vede.
Un „Grand-Uranioi)]ioii“ cântă gratuit,
M. S. Imp'râtul rege Franz losef, 

M. S. împăratul Wilhelm al Germa
niei. M. S. R'gele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emanuil al Italiei etc. 
etc. au visitat în mai multe rânduri 
Photoplasticul (952.)

Intrarea: 25 CC. Copiii și militari 
pănă la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulțl fi. 1.20, copil 60 cr.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Casa de vânzare.

In comuna Vad! (comitatul Fă
găraș) este de venejare

o casă în ulița mare în colț 
la posiție bună, constătăt.bre din 
5 odăi, 2 bucătării, pivnița boltită, 
cuptor de pane, 2 grădini și alte în
căperi necesare la economie, fântână 
în curte închisă cu zid. Asemenea 
2 părți de mbră, o grădină de'Te 
gume vis-â-vis de casa nr. 47 și o 
altă grădină la capul satului spre 
Șercaia, la drepta

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

harnic comis român, 
vil care posede limba germână și 
eventual și cea maghiară, cu o praxă 
mai îndelungată în branșa de manu
factură, află imediat aplicare la 
D-nii loan Comșa & Fiu în Seliște 
Salar, după împrejuri dela 60 cor, 
în sus, plus întreținerea întrăgă.

(954,1-3.)

Un învățăcel, care se fie din 
o familie onestă și posede 1—2 cla
se civile, reale, seu gimnasiale pe 
lângă întrăga întreținere se 
primesce momentan în prăvălia cu 
mărfuri mieste al Domnilor

B- Popovits și Fii în Hațeg.
3-3
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FOLICimOE.
9

Caetul de sarcini pentru darea în concesiune a iluminatului orașului 
Constanța cu gaz și cu electricitate, seu cu ambele de-odatâ fiind apro
bat de Consiliul Technic Superior prin Jurnalul No. 28/903, și de D-l 
Ministru de Interne prin ordinele No. 2536 și 3554/903, se publică 
spre cunoscința generală că pentru darea acestei concesiuni pe o du
rată de 45 ani, se va ține, conform decisiunei Consiliului Comunal din 
ședința de la 26 Februarie a. c. licitațiune publică în cancelariile 
acestei Primării, strada Carol I Nr. 48, în diua de Luni in 28 
Aprilie (11 Main) ărele 3 p. in. precis.

Licitațiunea se va ține cu oferte sigilate și în conformitate cu dis- 
posițiunile art. 68 — 79 din legea asupra Comptabilităței Generale at,. 
Statului. Supra oferte nu se primesc.

ConcurențiI, spre a fi admiși la licitațiune, vor depune la Casa de' 
Depuneri și Consemnațiuni, seu la ori ce altă Administrațiune financiară,; 
o garanție în numerar seu în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (80-000) opt-deci mii lei, presentând recepisa de depunere odată 
cu oferta.

ConcurențiI mai sunt datori s6 presinte Primăriei certificate legali- 
sate în regulă, emanând de la autoritățile competinte din țera de ori-«
gine, er Societățile Statutele de organisarea lor, prin care se probeze 
că dispun de mijloce suficiente și de capacitatea de a întreprinde lu
crările ce fac obiectul acestui caet de sarcini.

ConcurențiI fără referințe seriose nu se admit.
Ofertele în plic sigilat vor fi depuse seu vor parveni la Primăria 

Constanța cel mai târdiu la data și ora fixată mai sus și vor fi adresate:
EKomBiuBMH gBSMmar a H orașaaBtsă Gonsltarața

La Constanța 
(Kiianâiiiti) 

ele vor purta mențiunea:
„Ofertă pentru concesiunea iluminatului cu gaz seu cu electricitate, 

seu cu ambele de odată a orașului Constanța".
Ofertele primite la Primărie după ora și diua licitației, și cele care 

nu vor fi însoțite de recepisa constătătore de depunerea garanției, vot 
fi considerate ca nule și neavenite.

Comuna își reservă dreptul de a alege printre ofertele primite pen
tru iluminatul cu gaz seu cu electricitate, oferta pe care o va găsi cea 
mai convenabilă țiind semă nu numai de preț, ci și de avantagiile sis
temului oferit.

Caetul de sarcini se pote vede în cancelariile Primăriei orașului 
Constanța în tote clilele de lucru de la orele 8—12 a. m. și de la 
2 — 6 p. m.

p. Primar, I. SĂNTU. Secretar, ST. DAN.
Nr. S0345—1903 Februarie 27. 5—5.(907).

W „Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. "WJ

De vîntjare 
un loc intravilan cu local de prăvălie 
pe deplin corespunjetor, situat în 
Brașov Scheiii, la coltul stradelor 
Ci o crac și Costița, nr. 2.

Tot acolo o mare grâdânâ 
de pomi. Informațiunl se pot lua 
în Blurnena, Strada Fântânei (Kut- 
utcza) nr. 17, unde proprietarul dă 
lămuriri mai detaiate. (951,1—3.)

Dr- H, GUST
atelier dentistic,

se află și de aci încolo

Târgul pâmelor nr. 19 
d’asupra prăvăliilor D-lor 
K. Essipiai ;i Simon F.

2-10.(947). ✓

me
de

—-== AVIS!
Subscrisul ca inginer particular, am onbrea a aduce la 

noscinfa On. public, cumcă m’a m stabilit aici în loc.
A vend praxă de mai multi ani ca ingire“ de mașini, 

recomand la instalarea de mașini^ campufieirea 
schițe electr©-technice, ori și ce proiecte, ce cad în 
acesta specialitate, consilii, expertise, socoteli etc, care le 
execut pe basa praxei ce mi-am câștigat, cât se pote mai 
bine și acurat.

2—3.(944) **

Ca totă. stima

Oscar Bomches, 
inginer puriicnilai*

BpnnnTT Strnda Spitalului nr. 1G, seu 
.Dlupul, Strada Postavului nr. î.

â

Si

I Praiurile-Seidlitz aie iui Moli t

X

Veritabile numiți, deeă ffiătpare cutii» ewte gsrovecțuta eu marca «te 
tejsetrsiire i» Iul A. Mwlll xubisci.5eii.ets «a.

Prin afectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach si pântece, îd contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, eongestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite hdie femeesci a luat acest medicament ds casă o răspândire, ce 
cresce mereu da mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

FalsificatUle se vor urmări pe cale jiMecătorescă.

Frxnxbiranntwein și ssre a lui MoSL
Rih's mimni deci fiecare sticlă, este-crovedută cu marca de scutire și cu 

olTl IdUlIU SltfUId!, plumbul lui A.
Franzbranntwein-u! și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (l'rotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețui unei sticle originale plumbate, Cordne 1.90.

i Săpun de copii a b.d Moli.
j Cel țnai fin săpun de copii și dame fab icat. după metodul cel mai nou pentru cul-
■ tivarna rațională a pelri, cu deosebire pentru • opii și adulți. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
f Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-oare bucată de săpun, pentru cupii este provețlută cu marca 
4 de apărare A, Moli.______________________________________________________________

Ts-Ssaltereo ț.rtrn®lg>wlu prin
FarmacastiaS WO&jIL,

c. și r. fnrmsor ai cărții imperiale Viena, Tuchlauben 9
Comande din provincia se efectueză jlilnic prin ramhursă poștală.

La deposite să se ceru anumit preparatele pi overate ca iscălitura :p marca 
de apărare a lui 3. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler. —*
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ftlijloc de CBirățisrea sângelui. Preparat din anul 1838, 
de Prof. Girolamo Pagiiano, FLORENZ, Via PaiiMfiui, (ITALIA). 
Depositui de trimitere: Farmacia BllACHETTI. AILA, Ss»al-rff'ÎB,oB.
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DE VENDARE.
Casele fără sarcini de sub nr. 20 din Cacova de sus, Brașov 

(Scheiu), cu grădini mari și intravilane, sunt de veni|are din 
mână liberă, pe lângă bani gata. — Edificiurile sunt în stare 
bună, că-cra aparțin 12 locuințe deosebite, cari pot fi închiriate. 
Intre locuințe se află și o prăvălie bine cercetată. Grădină 
de pome estindu-se spre munte, are un aspect forte frumos și 
plăcut asupra orașului întreg și asupra munților din prejur, 
asemenea așpect are și o parte a locuințelor. Imediat lângă 
casă se află și o grădinuță cu flori. — Apaduotul e înaintea 
casei și e introdus parte și în casă, mminația de stradă e îna
intea porfil.

Acest edificiu aducea înainte cu 2 ani, până când fosiul 
proprietar singur î-1 manipula un venit anual de aprbpe 2000 
corone din închiriere.

Deslușiri mai detaiate se pot primi acolo dela Domna ved. 
7 irbk, 6r’ ofertele se se adreseze direct venjetorului

Torok
farmacist în Temes-Kubin.6-10.(925)

La numerul de adi se adaugă un supliment de două pagini anunțuri.

Mare depoiB & Pânzărie a hi Benedict SchroiL 
Se viifide cw bucala, cu gsrețuS «Se fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°i0.
iFE

>M
m FRAȚII ȘIMAY

gE o
S Brașov, Tergul grâului nr. 3. As'

a Truse uri complete pentru mirese; » s 
a —

<D
S B deposit de ALBITn'KI fl de masă; a so O
- asortiment bogat de Confecțiuni pentru a p*
o ■ •CO dame, articole de modă, indigene și streine. as .co

B
■ w
£ £ Se primesc comande pentru vestminte ® 3

de dame și bărbați, care se vor esecuta cât se •s.3

©
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate. -g.

SE
g

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi • *.D

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


