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Bolă fără lec?
(a) Intre numerâsele bole, de 

care pote se fie atins omul, este și 
o bâlă forte ciudată, ai (fie® mai 
mult sufletescă de cât trupâscă și 
care se manifestă în modul următor: 
Omul atins de boia acesta nu pote 
se sufere anumite mirosuri. De esem- 
plu mirosul de trandafiri i-se pare 
că este cel mai penetrant miros de 
usturoiu și când vede prin luna Iu
nie o grădină veselă plină cu aceste 
flori drăgălașe, bolnavul fuge, ca sâ 
scape cât mai carend de mirosul lor, 
care îi aduce amețeli și grâță. Afli 
bolnavi din contră tocmai un miros 
neplăcut, ca de pildă mirosul de us
turoiu, îl consideră ca și cum ar fi 
cel mai admirabil miros de viorele 
și nu se mai pot sătura de el. Tot 
de categoria acâsta sunt și bolnavii 
cari gustând un anumit fel de fructe 
seu un anumit fel de mâncare, ca- 
petă imediat ferbințell în grad mare 
și pe tot corpul le ies nisce ‘ pete 
roșii, par’că l’a bătut cineva cu ur
zici. Personele la cari se produc sim- 
tomele arătate mai sus se numesc 
histerice, er boia însăși este numită 
în sciința medicală, seu mai bine, 
în sciința psichiatrică: idiosincrasie

Scriitorul acestor rânduri a avut 
ocasiune a cunosce pe un domn bă
trân, care servise la cavalerie încă 
înainte de 48 ajungând pănă la 
rangul de căpitan. Deodată înse că
pătă idiosincrasia și îi venea ame- 
țelă și grâță de mirosul de cai. El 
a trebuit se părăsescă serviciul mi
litar și a trăit încă vr’o 40 de ani 
bucurându-se de altmintrea de tote 
facultățile sale sufletesc!, der greța 
pentru mirosul de cai i a rămas pănă 
la morte. Acel domn, când venia la 
moșia sa, — din orașul unde petrecea 
de obiceifi timpul ernii, la gară îl 
aștepta carul cu boii și de la gară 
pănă la curtea sa mergea, — cu 
carul cu boii. Er omenii își dădeau 
cote și se hlizeau.

Șovinismul ăsta descreerat al 
Maghiarilor este o curată idiosin
crasie. Să judece orî-cine decă nu e 
așa. Maghiarul șovinist, când vede 

un Român, numai decât i se suie 
sângele la cap și îi vin amețeli. El 
e deprins a vede în Român pe tră
dătorul de patrie. Român și trădător 
de patrie în creerii lui tărbăciți este 
tot una. Din contră, când vede pe 
un Evreu, i-se insenineză fața și îi 
reînvie speranța de a vede pe plaiu
rile acestea o țerâ unitară maghiară. 
Evreul este în ochii lui adevăratul 
patriot, care lucreză cu zel la în
jghebarea statului aceluia imaginar, 
care s’a încuibat în atâtea minți 
scrintite!

Să spună ori-cine, decă nu este 
și acesta o pervertire analâgă cu 
istoria de mai sus a trandafirilor și 
a usturoiului.

Este însă și o deosebire între 
aceste asemănări.

Pe când omul historic îșî de- 
ploreză starea ticălosă a sănătății 
și caută pe tdte căile se se tămă- 
duescă, — soviuistul maghiar tră- 
esce în credința, că numai creerii 
lui sunt sănătoși și numai părerile 
lui sunt bune. Patria numai el o iu- 
besce, o susține și o apără, — er 
ceilalți cari nu gândesc la fel cu el, 
o urăsc, o ruinâză și o vînd.

Este în adevăr de plâns starea 
sufletescă a șovinistului.

Cetitorii noștri sciu deja, căso- 
cietetea maghiară, care pbrtă nu
mele de „orszâgos magyar szâvet- 
sâg" a pus la cale nisce divanuri, 
în care în fie-care Sâmbătă se se 
sfătuescă, ce și cum ar trebui să 
făptuâscâ pentru-ca pe Românii din 
Transilvania să-i facă cât mai în 
grabă Maghiari.

Gând se adună șoviniștii la sfat 
nici nu pot să cislueseă despre alte 
lucruri, de cât scurt și cuprin4etor: 
Cum să-i maghiarisăm pe Români? 
Par’că asta ar atârna numai de la 
ei și nu în prima linie de la noi.

S’a întâmplat însă Sâmbăta tre
cută o abatere la divanul șoviniști- 
lor din Budapesta. Nu sciu cum a 
ajuns printre ei și un om cu creerii 
ceva mai sănătoși. Acest om pe care 
îl châmă Solymosi Elek, le a cuvân
tat așa șoviniștilor:

Măi omeni! Lăsați-me se grăesc și

eu ceva, când e vorba de Români, căci 
eu îi cunosc mai bine, pe când voi habar 
n’avețî, ce neam de dmeni sunt. La 1848 
un Român cu numele Todor Ciungan a 
scăpat pe lata de morte, când Ungurul 
Szekely Istvân se pusese să-i ascundă s<5- 
rele. Lui Szekely tata îi făcuse mult bine 
în vieța lui Giungan nu-i făcuse nici un 
bine Și totuși Szăkely a vrut se-l ucidă, 
er Oumgan i-a salvat vieța. Așa neam de 
<5meni sunt Românii, cinstiți, muncitori și 
modești. Element de ordine și alcătuitor 
de stat. Er noi ce le-am datlor? Nule-am 
dat nici ceea ce le este asigurat prin 
lege-

Așa a vorbit Solymosi Elek și 
a mai spus și altele în felul acesta. 
Er șoviniștii au rămas cam opăriți.

Solymosi și-a tipărit cuvântarea 
și nl-a trimis’o și nouă. Etă de ce 
facem amintire de ea.

Nu putem da acestei cuvântări 
o importanță mai mare, fiind-că o 
rândunică încă nu aduce primăvara, 
dâcă însă convingerea lui Solymosi 
s’ar generalisa, asta ar fi un semn 
că șoviniștii sunt pe cale a-se tă
mădui. Pentru așa ceva însă acum 
și pentru multă vreme încă puțină 
speranță este!

Revistă politică.
Brașov, 18 Noemvrie.

Săptămâna acesta a fost s&pte- 
mâna agitațiunilor pro și contra guver
nului. Duminecă mai ales s’au ținut 
numerose adunări poporale convocate 
seu de oposiție, seu de guvernamen
tali. In aceste adunări și-au spus cu
vântul lor asupra situațiunei create 
prin atentatul de la 18 Noemvrie totî 
aceia, cari vreu cu ori-ce preț se 
măture pe Tisza de la guvern, seu 
cari vreu să-l țină la cârmă, apărând 
politica „mânei tari“.

O mare adunare poporală opo- 
sițională s’a ținut Marți la Oradea. 
xAu participat la ea conducători de 
ai partidelor din oposiție în frunte 
cu contele Albert Apponyi, contele 
Aladar Ziclvy și alții. Cel dintâiu a 
ținut și uu discurs înflăcărat cătră 
popor în care a spus, că Tisza vre 
să sdrobescă garanțiile constituțiunei 
maghiare și să încătușeze libertatea 

cuvântului. — Deputatul Carol Eăt- 
vos a cțis, că stările ticălose de afli 
nu se vor pute îndrepta prin alegeri 
nouă și prin nimic alta, decât prin 
pedepsirea faptei criminale ce s’a 
sevîrșit la 18 Noemvrie și prin rea
ducerea constituțiunei acolo unde a 
fost. — Social-democratul Vazsonyi 
a 4is, că constituția e în primejdie și 
că în fața acestei primejdii trebue 
puse la o parte considerațiunile de 
a dâua mână. Ac|I — cjice — lup
tăm pentru aer, ne înecăm și stri
găm după aer liber. Trebue să ne 
unim cu toții în lupta acesta, căci 
fără constituție toți vor fi sclavi.

Adunarea a primit unanim un 
proiect de resoluție, în care se vo- 
teză neîncredere contelui Tisza.

*
Proiectul ministrului Berzeviczy 

cu privire la reforma instrucțiunei 
în șcâlele primare, a avut darul de 
a deștepta protestări energice nu nu
mai la noi în țâră, ci și în afară de 
hotarăle țării. Nu numai în Austria 
se țin meetingurî de protestare con
tra proiectului, ci s’au pus în miș
care și studenții sârbi și croați de 
la universitățile din Germania.

La meetingul ținut de studenții 
croați și sârbi de la universitatea 
din Germania, vorbitorii meetingului 
au accentuat în discursurile lor, că 
proiectul Berzeviczy însămnă o căl
care a egalei îndreptățiri a naționa
lităților nemaghiare și e îndreptat 
în contra esistenței acestora. S’a ho- 
tărit se se țină un mare meeting de 
protestarea contra proiectului și se 
li-se adreseze naționalităților din Un
garia cuvinte de încuratiiare în lup
ta lor.

Un alt meeting s’ațiput în Pra- 
ga. Meetingul a primit un proiect 
de resolutiune, în care în numele 
umanismului se ridica protestări în 
contra proiectului, al cărui ascuțiș 
este îndreptat înpotriva culturei ge
nerale, și care țintesce la nimicirea 
drepturilor sancționate în lege de 
cătră corână, la nimicirea ultimelor 
resturi ale autonomiilor bisericesci și 
ale iimbei materne.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cum se culeg descântecile și 
farmecile

Prietinului Ionel :i_. * :!l
— Fine. —

Sfîrșind și cu acâsta, mă întreba — 
adresând u-se cât să pote de seriosă, — 
„dâr nici după asta nu te simți mai bine?"

— Nu, îmi fu răspunsul, — așa se 
vede că nu ’s nici deochiat și nici „făcut 
de dragoste", — se pdte oă alta e pricina.

— Și care, mă întreba, baba curiosă.
— Care să fie ? Ecă, erl am trecut 

prin satu „Ș". și am vădut o fată mai fru- 
mosă, ca un sore, și-ți spun drept, că mi-o 
picat așa de dragă, de nu-i modru să pocii! 
trăi fără de ea. Asta mă tem că e buba, 
de eu mă simțesc așa de rău. Erl și adl 
numai tot la ea am gândit, și pare oă nu-i 
a bună — nu-’ml mai iesă din cap. Ba de

multe ori îmi vine să mă întorc la ea, ca 
se o mai văd odată.

— Asta, asta ! îmi dise baba clătinând 
din oap, — asta o fi pricina „beteșugului" 
d-tale. Der stăi numai aici, căci sciu eu 
leacu și la „buba" asta.

Cu aceea iesă din casă și merge pănă 
în vecini, de unde aduce trei grădele, pe 
cari rupându-le în nouă bucăți, le pune pe 
foc, și luându-șl miere de stup, de care 
așa se vedea, că avea pusă la îndemână, 
apoi câte-va „flori domnescl", începu a 
descânta, făoând semne într’acolo, incătrău 
îl arătasem că locuesce fata.

Invertindu-se jur împrejur prin casă, 
pe la toți păreții și prin tote unghiurile 
casii, atingând cu câte o floricică păreții, 
descânta dicând :

„Am pornit pe cale
Pe cărare,
Pe drumu cel mare, 
Și m’am întîlnit 
Și-am grăit 
Cu-o fată bujor 
Albă ca un domnișor, 
Albă ca omătu

Negră ca corbu, 
Și ml-o plăcut
C’o fost faină
La haină,
La stat
La umblat,
La ochit
La vorbit,
La ’ndrăgostit
La cântat
La sărutat
Gu ea’n lume 
Bună de umblat,
Cu ea ’n oârnp 
Bună de luorat,
Cu ea ’n joc
Bună de jucat,

Că ’l sănătosă 
Spătosă
Tare la ose,
Voiosă,
Bună de iubit, 
Bună de trăit,
Bună de umblat,
Bună de luat,
Bună de ’noununat.

Voi trei grădele
Trei nuele
Nouă vă faceți 
Pe (cutare) aduceți

Că cu miere de stup
Gura v’o astup, 
Și cu „flori domnescl" 
Vă vrăjesc 
Vă ’npodobesc 
Pe (cutare) să dobândesc, 
De la maiuă-sa
De la sorusa 
De la mătușe-sa; 
De la moșe-sa 
De la tată-so 
De la frate-so 
De la unchiu-so 
De la moșu-so.

Ptui, ptui, 
Prin graiu meu 
Și voia lui Dumne4eu 
Pe (cutare) s'o pețescă, 
Pe (cutare) s’o dobândâscă 
Pe toți să ne omenâscă. 
Descântecu a meu 
Daru de la Dumnezeu". —

— Și nici după asta nu ți-i mai bine? 
mă întreba curiosă.

— Nu. Din contră îmi vin firbințe- 
lele mai tare, — se vede că alta-i pricina.

— O fi, o fi, „de bună samă" buba 
rea. Mai avut’ai dumneta, domnișorul*, 
buba rea ?



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 256—1904.

Soirile mai noue sosite din Viena 
anunță, că negocierile asupra încheierei 
unei convențiunl comerciale între Austro- 
Ungaria și Germania s’au întrerupt fără 
96 fi dat vr’un resultat. După o te
legramă mai nouă negocierile s’au 
rupt cu desăvîrșire. Represeiitantul 
guvernului german, contele Posa- 
dovsky a părăsit deja Viena. Din 
partea Germaniei se declară, că decă 
negocierile ar fi se se reînoiescă, 
inițiativa va trebui se o ia Austro- 
Ungaria și tratările se se țină în Ber
lin. Causă la acestă întorsătură ne
așteptată a dat faptul,, că Austro- 
Ungaria n’a putut se primescă pro- 
posițiunile Germaniei privitore la con
venția veterinară sanitară. Afară de 
acesta s’au mai ivit greutăți și cu 
privire la taxele vamale. Esistă acum 
temerea, că decă Austro-Ungaria și 
Germania nu se vor pute înțelege și 
învoi asupra condițiunilor, va isbucni 
un resboiu ramai între aceste state, 
ceea-ce va ave o influență păgubi- 
tore și asupra alianței politice.

♦
La începutul septemânei s’a 

făcut deschiderea corpurilor legiuitore 
române. In mesagiul regal cetit de 
regele Carol se accentueză, că Ro
mânia îșT urmăresce ținta neclintită 
a politicei sale internaționale, care 
i a dobândit încrederea și prietinia 
tuturor și asigură pacinica desvoltare 
a puterilor regatului. Guvernul va 
supune deliberărei camerei și sena
tului convențiunea comercială în
cheiată cu imperiul german. Me
sagiul constată mai departe, că bud
getul statului este echilibrat, creditul 
țârii remâne astfel neatins, deci se 
vor pute învinge greutățile, ce le 
îndură țera, în momentele de față. 
Industria petrolului a luat în ultimii 
ani un avent atât de mare, încât ea 
ocupă un loc însemnat în desvol- 
tarea economică a țerii. Instrucția 
publică pășesce înainte în direcția 
practică dată ei de legile votate. 
Constată apoi mesagiul, că în curând 
armata va fi complet înzestrată cu 
armele cele mai perfecționate, ea se 
întăresce neîncetat, însuflețită de da
toria ei de a fi pregătită, ori când 
se va cere, ca adevărat scut al țării. 
In fine mesagiul spune, că anul a- 
cesta regele și familia regală au 
avut mulțumirea sufletescă de a 
străbate cea mai mare parte a re
gatului, și cu acâstă ocasiune s’a în
credințat din nou, cât de adânc în
rădăcinate sunt simțămintele de dra
goste și de devotament pentru di
nastie și cât de statornic s’a înfipt 
în inimile tuturor cetățenilor încre
derea în viitorul asigurat al patriei.

Kesboinl ruso-japones.
Sâmbăta trecută armata gene

ralului Nogi a îndreptat un atac ge
neral în contra Fort-Arthurului. Acest 
atac a fost mult timp pregătit de 
Japonesî și cu tbtă înverșunarea cu 
care s’a făcut, Japonesil n’au do
bândit succese de semă.

Agenția „Reuter“ primesce din 
Tokio soirea, că în numita di Japo
nesil au dat năvală asupra unei co
line înalte de 203 metri, ajungând 
chiar pe vârful ei. O altă depeșă 
tot din Tokio spune, că Japonesil 
și-au întărit puternic posițiunile din 
fața fortului Sungșușan și a forturi
lor situate spre răsărit, der că n’a 
sosit încă timpul spre a le ataca. Au 0- 
cupat-șanțurile colinei înalte de 203 
metri, din care speră să opereze cu 
succes pentru cucerirea fortului în
suși.

Corespondentul d’arului fusese 
„Birsevjja Vjedomosti11 telegrafiâză 
din Mukden, că căpitanul de cazaci 
Kostlivcev, care s’a reîntors din Port- 
Arthur, unde îl trimisese statul ma
jor al armatei de la Mukden, spune 
că Port-Arthurul nu va cade nicl-o- 
dată. Generalul Stossel i-a spus, că 
are firma convingere, că cetatea nu 
va fi luată de inimic și că va aș
tepta să fie despresurată.

După soirile mai nouă venite 
prin Londra, Japonesil au atacat și 
fortul Kichvanșan, der fără resultat 
In timp de o oră ei au perdut 4000 
de ămenl. Lupta s’a continuat. Ru
șii au făcut o eșire din fort, însă au 
fost respinși.

Pe câmpul de răsboiu din Man
ciuria a început de câteva cjile o 
mișcare mai viuă.

Din Huangșart se telegrafieză la 
Petersburg, că alaltăerl în zori de di 
Japonesil au atacat trupele genera
lului Rennekamf, însă au fost respinși 
cu mari pierderi. Artileria rusescă a 
zădărnicit mișcarea de împresurate 
a flancului drept rusesc. Rușii au 
luat multe arme de la inimic și au 
înmormântat 300 de Japonesi căluți.

Generalissimul Kuropatkin tele
grafieză, că lupta ce s’a început la 
25 Nov. lângă Cincencen s’a reînoit 
alaltăerl diminâța și a durat pănă 
la orele 11 a. m. Rușii sunt ocupați 
cu înmormântarea cadavrelor Japo- 
nesiior căcjuțl. Pănă la amiadi au 
adunat 230 cadavre. Multe arme și 
altfel de trofee au cădut în mânile 
Rușilor.

Generalul Saharov telegrafieză, 
că Japonesil s’au retras de la Gin 
cencen.

Despre luptele acestea s’au tri
mis raporce telegrafice și la Tokio.

Ele descriu evenimentele aprope în 
același sens ca și telegramele din 
isvor rusesc. La urmă se adauge, că 
situațiunea generală e neschimbată.

Ajutore pentru incendiat!.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendiu din comunele Câmpeni, 
(Munții apuseni), Ostrovul-mare (Hu- 
nedora), Sotelec (Solnoc-Dăbâca) și 
Mădăraș (Sătmar) — au mai întrat 
la Redacțiunea fliarului nostru ur
na ătorele sume:

D-1 Vasiliu Mica din Someș-Odor- 
heiu a trimis pentru ineendiații din Câm
peni 80 cor. Acesta sumă a fost colec
tată cu ocasiunea serbărei cununiei în 
Coruenî a tînerului Simeon Barboloviciil 
teolog abs., fiul vrednicului vicar al Să- 
lagiului d-1 Alimpiu Barboloviciu, cu fiica 
preotului din Coruenî d-1 Gavril Muște 
Ideia pentru colectă a dat’o nașul mare 
d-1 George Pop de Băsescî, care a propus 
ca pentru scopuri filantropice sg se jdee, 
după datina Românilor, „jocul miresei14. 
Ideia a întîmpinat o bună primire, s’a, ju
cat jocul și s’au adunat 120 cor., din carî 
40 cor. s’au trimis Reuniunei femeilor ro
mâne Sălăgene, er pentru

ineendiații din Câmpeni 80 cor.
De la d-1 preot V. L. Ardeleana din 

Veteș (Sătmar) am primit 60 cor. colec
tați de d-sa cu scopul de a-se distribui 
astfel:

Pentru ineendiații din Câmpeni 20 cor. 
din Ostrovul-mare20 cor.

din Sotelec 20 cor. 
.................................60 cor. 
Mădăraș d-1 V. L. Arde-

leanu li-a mai trimis 60 cor.)
Suma acestor două colecte 140 cor. 

Transport din Nr. dela
29 Oct. (11 Nov.) 1781 cor. 33 bani. 

Suma totală: 1921 cor. 33 bani.
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La olaltă
(Celor din

SOIRILE BILEI.
— 18 Noemvrie v.

Atașații români pe câmpul de râs- 
boitt din’ Extremul-Orient. O scrisore 
sosită din Mukden spune, cape acolo este 
un ger ne mai pomenit. Atașații militari 
români sunt încuartirați cu ceilați atașați 
streini și cu ofițerii ruși într’un loc înde
părtat de 20 Km. de Mukden. Ei locuiesc 
în nisce colibe părăs’te chinezesc! și sunt 
siliți se dormă învăliți în blane grele. 
Maiorul Haralambie a fost recomandat de 
cătră comandantul corpului 4 de armată, 
generalul Zurubaef spre a fi decorat cu 
crucea de comandor al ordinului Vladimir 
pentru vitejie și merite militare.

Evreii din România profitând de 
cuvintele ministrului de interne Vasile 
Lascar, care la un banchet ce s’a dat nu 
de mult în onorea lui în Botoșani, a dis 
că bine ar face Evreii se nu apeleze tot 

la străinătate, ci se se adreseze forurilor 
din țâră, cari vor împlini după putință ce
rerile lor — vor adresa în curînd corpu
rilor legiuitdre o petiție acoperită de multe 
iscălituri cerând 11 Ca toți Evreii născuți în 
țeră sâ nu mai fie considerați de streini, 
ci de Români mozaici. In privința acesta 
curtea de apel ar pute se aducă — die 
ei — o jurisprudență, interpretând consti
tuția în așa chip, ca să reiasă, că disposi- 
țiile referităre la naturalisarea individuală 
se referă numai la străini, înse Evreii năs
cuți în țeră nefiind străini — nici nu mai 
trebuesc împământeniți. 2) Evreii se'pdtă 
avansa la armată, căci avansarea fiind re
munerația meritului, Evreii „merituoși44 
consideră de nedreptate escluderea lor de 
la avansare. (De ce sunt însă escluși de 
la avansare în Germania, unde au de alt- 
mintrea iote drepturile? — Și decă ar fi 
escluși și în Franța, n’ar fi fost afacerea 
Dreyfus, nici celelalte mișelii, câte s’au 
petrecut în acea țâră. — Cor.) 3) Legea 
despre taxele școlare a străinilor să nu 
se aplice Evreilor năsouți în țeră.

Pa costea emigranților. Din Newyork 
se depeșeză, că 100 de emigrant!, Români 
din Transilvania, la sosirea lor în numitul 
oraș, n’aii fost lăsați să între pe pământ 
american. Vaporul „Pannonia44, cu care 
veniseră, plecase .deja. Bieții Homâni au 
fost transportați pe insula Elias în fața 
Newyorkului, unde stau de 3 săptămâni 
așteptând se vie vaporul „Pannonia14 din 
Fiume. Consulul austro-ungar a intervenit 
în favorul acestor nenorociți, însă fără 
resultat.

Salvat ca prin minune. L.-gațiunea 
română din Paris a comunicat mimste- 
riului român de externe, că un accident 
extraordinar s’a întâmplat pilotului (câr
maciul vaporului „Iașii44, al serviciului ma
ritim român, în largul mării, în dreptul 
capului Finster. Pilotul a fost luat de un 
puternic val de pe puntea vaporului, der 
a fost readus ca prin minune pe punte de 
un alt val. Valul l’a asvârlit, însă cu 
atâta violență pe punte încât pilotul a 
fost grav rănit.

Trei oi rătăcite. Din Homorod ni-se 
scrie : In comuna Homorod, unde majori
tatea locuitorilor sunt Sași, de mult timp 
n’a mai ajuns nici un Român ca membru 
în representanța comunală, deorece tot- 
deuna înaintea aleger i Românii erau ade
meniți cu beutură, și astfel o parte vota 
cu Sașii. Așa în decursul timpului multe 
neajunsuri au trebuit să sufere bieții Ro
mâni spre dauna și regresul lor propriu. 
In timpul mai nou însă, convingendu-se ei 
de nedreptățile ce se comit și apropiindu-se 
diua alegem de 22 Nov. a. c. s’au adunat 
și s’au sfătuit în tută forma, că ce ar fi 
de făcut, numai ca să potă ajunge și dintre 
Români cel puțin doi membrii, ’cari să le 
apere și drepturile lor? Insuflețitu-s’au 
bieții Românași, amenințând cu eschidere 
de. la tote societățile lor pe acela, care 
ar mai cuteza a vota și de astă-dată cu 
Sașii. Durere însă, că și de astă-dată s’au 
aflat omeni rătăciți ca Nic. Pora învățător 
pensionat al cărui fiiu l’a susținut Blașiul 
cu stipendiu de 120 cor. absolvând peda
gogia, er el de present se hrănesce cu 
prescura românescă fiind aplicat ca cantor 
suplent. Comitetul bisericesc și școlastic 
din loc au făcut cunoscută purtarea lui 
d-lui vicar, cerend eschiderea lui de a mai 
funcționa ca cantor suplent, deorece acesta 
împreună cu Nic. Florea Chivariu și cu

— Nu.
— Atunci aia te-o ajuns de bună 

samă. Și nu te dore capu, nu îți vine rău? 
Curios fiind, că ce o să urmeze, îi spuseiti 
că să pote că atn „buba rea44.

Baba, vădend că am voie să-mi des
cânte și de „buba rea44 — își luă o „mo- 
toșcă44 de gândaci de turbare, apoi făcu 
nesce aluat nedospit, din. o fărină „ferme
cată44 și anume păstrată pentru astfel de 
scopuri, și mestecându-le cu gândacii de 
turbare, pe cari mai înainte îi sdrobise 
mărunt, — descântă :

„A pornit
La pețit
„Buba lea"
Să se ’nțâlnescă
Și să pețăscă
Pe buboiu.
Pe buboiu nu l’o aflat
C’o aflat
Pe (N) și l’o ’nhățat 
Și de trupu i s’o legat.

De te-ai legat bubă rea
De (cutare)
Se nu coci,

Să nu răscoci,
Să nu „boboci44,
Să nu’l junghi,
Să nu’l răi-junghi,
Că de-i coce,
De-i răsebee,
De-i boboci
Și-i junghia
Și-I răsjunghia
In patru te-oitl crepa, 
Capu ți-oiu tăia, 
La câni te-oifi țipa;
Făr’ te du departe
Peste deal,
Peste hotar,
Peste punte,
Peste munte
Și le adâncă
In vîrf de stâncă
Și ’n apa cea mai adâncă. 
Că ’n stâiTcă-i găsi 
Ce ț’a trebui,
Bine-i trăi
Er de ti ’nseta 
In apă bine-i umbla.

De ești în cap
După cap
In trup 
Pe trup, 
Pe mâni,

Pe plumâni,
Să fugi pe câni, 
Că, cânii te-or purta 
Și te-or legăna 
Din pat;
In pat,
Din sat
In sat,
Că (N.) nu te pote purta
Că-i slab
Și nevoiaș
Te scapă mintenaș.

Fugi „bubă rea44
Că de nu
Bău te-oiu fugări 
Rău to-oifi dulgi 
De te-oiii găsi, 
Rău te-oiîi alunga 
De te-oiiî afla, 
Cu gândăc-ei 
Să te pișce, 
Să te mânce, 
Să te ciugulescă, 
Să te ciupelescă, 
Să te ciufulescă 
Să te înghițescă 
Că nici nemu să nu-’ți trăiască.

Cu aluat
1 De la împărat

Te oifl. lega
Să-ți peră, urma.

Desoânteou a meu
Leacu de la Dumnedeu.

Sfirșind descânteca vru ca să mi-o 
lege după cap, — ia ce eu ne mai putân- 
du-mă reține, am isbucnit în rîs.

Baba vădendu-mă, se supăra foc, pen
tru obrăznicia mea și nici nu vru să mai 

I steie de vorbă, pănă nu-i spuseiu că eu 
umblu după „descântece14 și că numa de 
aceea am făcut-o ea se descânte, pentru 
a-i audi descântecile. Insistând, ca să mi 
le mai spună odată pentru a le scrie, — 
cu greu mare isbutii, dăr și atunci numai 
pe lângă obligămentul ca să o învăț altele.

Etă frate cum culegem noi „cule
gătorii de literatură poporală" descântecile 
și farmecile 1

Eu, așa prin prefaceri, am ajuns de 
acll am cea mai mare colecțiune de des
cântece și farmece, pe cari cât ce îmi aflu 
editori, o să le scot la lumină.

Th. A. Bogdan, 
înv. în Bistriță.
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Nic. Dumitru Grecu, pe când Românii se 
duceau la locul de votare cu țidulî făcute 
la școlă, cei trei rătăciți au intrat în casa 
lui Nic. Pora înv. pens, și aruncând ți- 
dulile din școlă au scris altele, inducând 
în ele Sași. Eșind de acolo au mers la 
birtul uuui sas Sadler, ademenind și pe 
unii bătrâni nesciutorî de carte în birt unde 
erau mai mulțî Sași cu cari s’au înțeles. 
Au împărțit țidulî și la acei bătrâni, fără 
de a-le fi spus barem că pe cine au indus 
în ele. Un biet bătrân, eșind din birt, a 
fost întrebat de feciorul său de țidula din 
șodlă, acesta a răspuns, că i-a luat’o das
călul Pora, dându-i alta fără de a-i fi spus 
însă că pe cine a indus în ea. Astfel de 
țidulî s’au aflat o mulțime, dedrece aceștia 
au ademenit și pe țiganii cari încă toți, 
afară de doi, au votat cu Sașii. Resultatul 
alegerii a fost că prin o forte mică majo
ritate de voturi au reușit numai Sașî. Er 
cei trei candidați românî George Repede 
paroch, I. Giotlos înv. și Nic. Pora curator, 
au

nu
se

cădut. — Unul din popor.
Un proces seusațional. Care proces 

devine sensațional, îndată ce trebue 
dea semă în fața justiției vr’un fiu ai 

neamului ales ? Fel de fel de circumstanțe 
și intervenții se ivesc, cari tote țintesc în- 
tr’acolo de a scăpa pe aousatul. Impresia 
acăsta trebue să i-o facă ori-cărui culegă
tor și procesul medicului Iacobsohn din 
Ploiești, care a fost achitat Sâmbătă sera 
de cătră curtea cu jurați din Bucuresci, 
după o pertractare îndelungată, care a ți
nut mai bine de o săptămână. Medicii ro
mâni cei mai renumițî și-au dat părerea 
în acest proces și advocații cei mai renu- 
rniți au pledat pentru și contra. De ce 
era acusat Dr. Iacobsohn? Dr. Iacobsohn, 
căsătorit de curând, era acusat că și-a otră
vit nevasta. El avea puțin venit și multe 
datorii. Fără scirea rudelor, el și-a asigu
rat nevasta pe viâță pentru suma de 
30.000 lei, cu tote că n'avea de unde plăti 
taxele pentru o sumă așa mare. Scurt timp 
după asigurare, femeia mai înainte sănă- 
tosă, se îmbolnăvi și după o bolă de 3 
săptămâni more. Rudele femeii ridică acu- 
sarea că I. și-a otrăvit nevasta. Cadavrul 
fu exhumat și ârăși exhumat și de trei 
ori exhumat. Chemiștii cei mai de frunte 
analisând măruntaiele, au găsit cantitate 
mare de argint viu (mercur). Argintul viu 
pătrunsese chiar și în ose. Toți medicii 
erau de părere că cantitatea de mercur ce 
s’a găsit, putea să oroore un om. Alțî me
dici însă tot așa de renumițî din faptul, 
că au găsit o rană în stomac și rinichii 
de asemnnea bolnavi, au fost de părere 
că sciința nu se pote pronunța categorie, 
că femeia a murit otrăvită. Se putea să 
mdră și de altă bălă. Nefiind astfel lucrul 
bine lămurit, jurații n’au vrut să-și asume 
o răspundere atât de mare — și au achi
tat pe Iacobsohn.

Mulțămire publică. Cmeu-Cristur, 
Nov. 1904: La balul dat în Ciceu-Cristur 
ăst timp pentru biserica română, au plătit 
peste taxa de intrare: loan Boțeau 40 b., 
Inbuzan 40 b., Ioan Rebrean 1 cor. 20 b., 
Dr. Daday 40 b., Szatmary 40 b., Morariu 
3 cor. 20 b., Nicolae Sandor 1 cor. 60 b., 
Dionisie Deac 40 b., Maria Pop preotesa 
Cetan 1 cor. 60 b., Sneff lozsef 2 cor., 
Pop Arpad 20 b, Ioan Roman 20 b., Boca 
Todor 80 b., Dr. Bodea 40 b., Tămaș Toma 
2 cor. 40 b., Isidor Moldovan 1 cor. 40 b., 
Borgovan 1 cor. 40 b., Michail Pop 1 cor. 
60 b., domnul protopop 3 cor. 40 b.„ Mi
lan 40 b. Suma 23 cor., 80 b. Gontribuen- 
ților marinimoși mulțumiri căldurose. Ve
nitul brutto 208 cor. Spese 128 cor. In fa
vorul bisericei venit curat 80 cor. Co
mitetul.

Producțiunea grâului în lume. După 
revista „Evening Corn Trade List", pro- 
duoțiunea grâului în 1904 în totă lumea 
ar fi de 1,067.630,000 kilogr, echivalând 
aprope ou 800 milione kintale, față de 1 
miliard 119.326,500 kilogr. în anul trecut. 
Se prevede o mare necesitate de aprope 
189 miliâne de kil. în țările importătore. 
Statele Unite nu vor produce de cât 175 — 
182 miliâne, exportând forte puțin. Recolta 
seoarei în 1903, a fost de 384.530,000 kin
tale numai în Europa; orzul 264.290,000 
kmtale în continentul vechiă; ovăsul 
720.309.800 kintale în Europa și țări 1 e trans
oceanice, porumbul 720.310,000 kintale în 
Europa și peste Ocean.

0 bună vacă de lapte, piarul „Landw. 
Schweig. Zeitschrift” povestesce, că o vacă 
Schwiiz diu școlă agricolă de la Plantakof 
(cantonul Grigioni) a produs în timpul ca
rierei sale. 50.000 kile de lapte, dând în 
11 ani o medie de 4464 kile pe an. A'-um 
3 luni după nascere și hrănită cu iarbă, a

Concert. Duminecă în 4 Decemvrie 
n. are loc în otelul „Europa” un concert 
dat da musica orașului. începutul la orele 
8 sera. Intrarea 60 bani.

,/turn trece vieța? Un statistician 
curios să afle cum ne trece vieța, a so
cotit, — luând ca limită vârsta de 50 ani, 
— cum îșî petrece vieța un om pănă la 
acestă vârstă. El se baseză pe un mare 
număr de cașuri singuratice. Astfel un 
om de 50 ani și-a petrecut 6000 dile cu 
somn, 6500 dile cu lucru, 800 (file cu 
preumblări, 4000 cjile în petreceri, 1500 
<jile cu mâncarea și beutura, 500 dile ca 
bolnav. In timp de 50 ani a consumat: 
17,000 funți pâne, 16,000 carne de diverse 
specii, 4600 funți 
a băut 
litri.

legume, ouă și pește; 
de beutură cam 28,000tot felul

Ce cetesc cumpărătorii mai cu 
drag? Cumpărătorii cetesc d. e. cu mare 
plăcere, când vr’un comersant anunță că 
a redus prețurile. Și când cetesc, că aoel 
comersant a redus prețurile în mod con
siderabil, asta o citesc cu plăcere și mai 
mare. In situația acesta se află publicul 
Brașovean față cu magazinul firmei Lâszld 
M. &. L. succesor. Dâcă firma Lâszlo M. 
& L. succesor anuuță, că a redus prețurile, 
apoi se se scie, că acâsta e adevărat. Ou 
asemenea ocasiunî publicul pote cumpăra 
cu prețuri fabulos de ieftine. Firma men
ține ieftinătatea acesta mai ales în vede
rea sesonului de Crăciun ce se apropie.

Dispar sgrăbunțele, parasițiî, pistrui, 
pete de ficat și ori-ce necurățenii din o- 
braz, întrebuințând renumitul lapte de cas
traveți veritabil englezesc și nevătămător 
al lui C. Balassa, care împrumută feței 
un teint alb, tineresc. Efectul sigur după 
2—3 întrebuințări. Să se observe, ca pe 
fie-care sticlă să fie pus numele Balassa. 
O sticlă 2 cor. Săpun de oastraveți 1 cor. 
Pudra 1 cor. 20 bani. Se capătă la far
macii. Trimeter! cu posta face farraacistuț 
C. Balassa, Budapest Erzsebetfalva. A se 
ferii de imitații.

Parastas și împărțire de haine.
Duminecă, în 20/XI st. n. s’a ofioiat 

în biserica română gr. or. din cetatea Bra
șovului parastasul anual, pe care’l face 
„Asociațiunea pentru sprijinirea învățăcei
lor și sodalilor români meseriași din Bra
șov” întru pomenirea sufletului oelui mai 
mare binefăoător al său, a fericitului Mihail 
Stroescu, care fiind îu vieță împreună cu 
onorabila sa soție d-na Elisa au făcut pen
tru scopurile acestei AsociațiunI c frumâsă 
fundațiune, ce le portă numele și ale cărei 
venite se folosesc pentru ajutorarea uceni
cilor rom. meseriași din Brașov de sub o- 
crotirea Asociațiunei.

Comitetul acesteia și un număr în
semnat de ucenici au asistat la sfânta litur- 
gie și parastas.

Părintele slujitor, venerabilul proto- 
presbiter d-1 Bartolomeiu Baiulescu, preșe
dintele de onore al Asociațiunei, după ter
minarea sf. liturgii a rostit o scurtă, der 
pătruntjătore predioă, adresată în deosebi 
ucenicilor presențl. In acesta a relevat în 
alese cuvinte însemnătatea cea mare a fun- 
dațiunei regretatului Stroescu pentru uce
nicii noștri, indemnându-i ca în totdeuna 
să se arete recunoscători față de binefăcă
torii lor și să răsplătescă jertfele, ce se 
aduc pentru fericirea lor prin silință întru 
învățarea meseriei, la care sunt aplicați și 
peste tot prin purtare vrednică de laudă.

După acâsta a slujit parastasul, din 
coliva căruia au gustat toți ucenicii presențl.

După amiadl aceștia s’au întruuit în 
localul Asociațiunei, unde la orele 3 li-s’au 
împărțit haine și încălțăminte.

înainte de împărțire președintele Aso- 
oiațiunei, d-1 P. Pop, jude în pensiune, li’a 
adresat câteva cuvinte de învățătură, în- 
demnându-i să cerceteze sfta. biserică, unde 
omul învață dragoste, iubire și credință, și 
în rugăciunile lor să-și aducă totdeauna a- 
minte de fericitul Mihail Stroescu, precum 
și de toți ceilalți binefăcători ai lor, er 
ostenelele și sacrificiile acestora să le recom
penseze prin hărnicie, cinste și omenie, cău
tând în totă vieța lor să satisfacă speran
țelor, ce părinții și Asociațiunea le pune în ei.

contra morburilor d6 plumânl, afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: bl’Onchită OrOllică, tușă convulsivă, și mai ales este recomandat C0DV316SG8Dțîl0r 
(lupă iiiSliienzsi. — Sirblinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtdză tusa și flegmă și face 
se înceteze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Se fim .8.tențl, ca fie-care sticlă să fie provădută cu firma de mai jos

JF. Iloffnia nii-La Roche «fc Co. fahrieă chimică Rasei (Svifera.i

de cieme în

presența Co- 
din sinul său

S’au distribuit 40 rocuri, 40 păreohl 
de pantaloni și 35 părechi 
sumă totală de 837 oorone.

Actul s’a îndeplinit în 
mitetului prin o comisie alâsă 
spre acest soop. Au asistat mai mulțî mă- 
estrii de ai noștri, d 1 căpitan de artilerie 
Popa, care portă viu interes față de mer
sul Asociațiunei, și un țăran, tatăl unui u- 
oenio.

Relevăm faptul acesta cu deosebită 
satisfacție, fiind un semn eclatant, că ome
nii noștri dela sate încep a pricepe tot mai 
mult însemnătatea învățăturii meseriilor pen
tru noi și în chipul acesta sperăm, că pe 
viitor clasa meseriașilor noștri îșl va lua 
un avânt de desvoltare și mai puternic și 
mai trainic ca pănă aoum.

De la comună.
Eri, în 30 Noemvrie, la orele 3 re- 

presentanța comunală a orașului Brașov 
a ținut o adunare estra-ordinară electo
rală sub președința d-lui vice-șpan Dr. Fr. 
Jekel. La ordinea dilei era alegerea medi
cului veterinar comunal. In comisiunea de 
candidare la propunerea d-lui primar Bie- 
mesch au fost aleși d-1 Gustav Schiel și 
Dr. Eugen Mețianu, âr vice-șpanul a mai 
numit pe d-1 Fr. Hiemesch, primar, și pe 
d-1 Modr Gyula. Președintele a suspendat 
după aoeea ședința, în care timp comi
siunea și-a îndeplinit lucrarea sa.

După redeschiderea ședinței d-1 vice- 
span a propus pe toți candidații, cari au 
concurat și anume: 1) David Popovici, ac
tualmente medicul veterinar al abatorului 
din Brașov, 2) Fekete Gyula, 3) Ohren- 
stein Lipdt, 4) Raphael Oskar, 5) Ringel- 
hahn Dezso și 6) Szekely Jozsef.

Adunarea, la propunerea d-lui Gustav 
Schiel a ales cu aclamație medic veteri
nar al comunei în locul repausatului Toma 
Stoof, pe d-1 David Popovici.

Cu acesta s’a încheiat adunarea și 
s’a deschis a d<5ua adunare presidată de 
astă-dată de primarul d-1 Fr. Hiemesch.

Senatul comunal, între alte comuni
cate, aduce la cunoscința adunării, că Dr. 
Nicolae Mătioiu a înaintat recurs împo
triva decisiunei de la 9 Noemvrie a re- 
presentanței comunale referitor la închi
narea localului ținut pănă acum de firma 
„Mutzig & Slaminek"; dedre-ce însă acest 
recurs conține espresiunî ofensătore pen
tru primar, o copie a recursului a fost 
transpusă căpitanului poliției cu scop 
de a procede în consecință contra au
torului.

Direcția căilor ferate Brașov-Trei- 
scaune a cerut cedarea unui teritoriu de 
142 m. □ pentru lărgirea stațiunei. Sena
tul a propus amânarea cestiunei pănă 
după terminarea tratărilor referitdre la 
strămutarea stațiunei pe partea opusă (sub 
strajă). La cestiunea 
mulțî membri.

S’a hotărît 
birt în Stejeriș 
corone.

Concursul

acâsta au vorbit mai

mai
ca

departe zidirea unui 
cheltuielă de 7000

publicat pentru zidirea 
unui hotel modern, a rămas fără resultat. 
Adunarea a îndrumat 
antreprenor pe cale 
concurs.

Adunarea voteză

senatul să caute 
particulară, fără

un supliment de 
salar (20%) funcționarilor de la casa de 
amanete.

S’a luat spre cunoscință, că împo
triva decisiunei adusă de comună de a se 
ține în fie-care an la 3 August târg de 
cai de lux, dintre comunele aflătdre la 
distanță de 30 chim, n’a protestat nici 
una afară de comuna Preșmer, care cere, 
ca data târgului să se fixeze înainte de 
15 Iulie seu după 15 August. Adunarea 
fixâză data de 16 August.

Comuna Bran a mutat diua târgului 
de acolo de la 8 August pe 9 August și 
de la 6 Octomvrie pe 20 Octomvrie. Adu
narea s’a alăturat acestei decision!, pre- 
și cum aceleia, că comuna Zâmescî se 

țină târgul de vite la 5 Maiîî și 20 Sep
temvrie, er târgul general la 16 Maiu și 
21 Septemvrie.

Adunarea hotăresce, ca traducătorul 
pentru limba maghiară al proceselor ver
bale și altor acte, să fie retribuit cu 1000 
corone, ca și traducătorul român. Pănă 
acuma acela n’avea decât 700 cor. D-1 
Modr Gyula adaogă, ca hotărîrea acesta 
să aibă efect retroactiv și retribuția se 
i-se plătescă începând de la timpul însăr
cinării (15 Februarie).

In sfîrșit adunarea votdză membri
lor musicei comunale un supliment de 
15°/o la salar.

Alegerile municipale în
comitatul Aradului.

De pe valea Crișului alb.
Onorată Redaoțiune ! Cu ocasiunea 

alegerilor de membri municipali, ce au avut 
loc la noi — în comitatul Aradului — la 
17 1. c., triste esperințe am făout față de 
așa numiții noștri conducători, căci ne-am 
convins pe deplin, că unii domni se retrag 
de la postul lor cu o nepăsare condamna
bilă, alții se pitulesc la spatele oficialilor- 
er alții jocă rolul liliacului, oând ca națiol 
naliștl, când ca desertorl.

Pe valea Crișului alb în deosebi, în 
oercul deputatului Dr. George Sombâti, am 
suferit o pierdere simțită și o rușinosă că
dere peste tot. Unde poporul mai ’nainte 
cu ocasiunea alegerei de deputat a sciut 
să fie atât de însuflețit pentru candidatu, 
„român", în cât administrația cu tote or
ganele de oare dispune nu a fost în stare 
a-1 abate de la voința sa, acjl acel popor, 
acei legătorl au fost lăsațl în voia întîm- 
plărei cu puține onorabile esoepțiuni.

Dâcă un cerc electoral așa de mare 
cum e al Iosășelului a putut fi însuflețit de 
o singură personă pentru actul alegerei de 
deputat, de ce n’a putut fi și de astă dată 
cercurile electorale minicipale însuflețite 
de tot ațâți bărbați conducători naturali, 
oâte comune sunt? Său doră interesele per
sonale trag mai mult în oumpănă, de cât 
interesele generale ale unui popor ?

Ce e drept, din centru s’a făcut tot 
ce s’a putut din partea clubului comitatens 
român, pentru a-se pune în tote cercurile 
românescl candidați naționali. Resultatul 
însă etă care a fost:

La Halmagiu din 717 alegători toți 
Români, pentru lista națională nu s’a dat 
nici un vot. Preoții, — fiind protopopiatul 
vacant — au oredut de cuviință a se ri
sipi ca fărina orbului, făcend politică de 
oportunitate. Că s’a ales și un Român între 
cei 3, e a se atribui, că a fost acceptat pe 
lista oficiosă.

In oeroul Ciucî s’an Ies 5 membrii, 
toți streini. Din 1190 alegători toți Români, 
nu s'a dat nici un vot pentru lista națio
nală. Ce vor fi făcut preoții din acel cerc ? 
și cu ce vor spăla acâstă pată rușinosă, * 
uitărei de sine în cele românescl ?

In cercul Iosășel, din 569 alegători, 
pentru lista națională s’a. dat un singur vot. 
Despre conducătorii români din aoest cerc 
pănă acuma numai bine s’a putut cjice; de 
astă dată s’au arătat și ei slabi, făoend 
lucruri slabe. Acestui cerc aparține și pă
rintele Traian Mager, care pănă acuma s’a 
dat de cel mai înfocat naționalist, în tote 
afacerile românescl. Nu se pote esplioa 
însă, cum de a pactat ou ofioialil! In loc 
se lupte pentru răușirea listei naționale, a 
eliminat și din lista administrativilor pe 
un probat naționalist și vechiîî membru, 
față de care oficialii au avut destul respect 
și nici că au cutezat a propune eschiderea 
lui; la propunerea părintelui Mager însă 
a fost înlocuit cu un altul, adict al d-sale; 
de lista națională nici habar n’a avut. De 
unde acestă schimbare de „tactică" ?

Noi sciam pe părintele Mager în frun
tea tuturor acțiunilor românescl, ba so
mând pe deputatul cercului să iasă din 
partidul liberal și să represinte interesele 

■
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românescl în dieta țârii, — când de odată, se 
aude vorbindu-se, că aoel părinte, la inter
venția deputatului, primesce subsidiu peste 
congruă 600 cor. Ore adevărat să fie 
părinte Mager?

In cercul Cil și cu deosebire în al Bu- 
tenilor s’a purtat luptă pentru victoria 
candidaților români, der fără resultat, 
de ore ce nu toți preoții au fost la locul 
lor. Astfel în cercul Cilului, pentru nepă
sarea preoților din Roșia și Laz (frații 
Bodea), lista națională a rămas în minori
tate ou 6b voturi din 304. A reușit lista 
oficialilor pre care au fost 2 Români și 1 
Maghiar; er la Buteni, din nepăsarea preo
ților din Chisindia și ținuta nepronunțată 
a preotului I. Bodea din Buteni, lista na
țională a rămas în minoritate cu peste 100 
de voturi. S’au ales 3 notari maghiari și 
părintele Bodea.. .

Rreste tot, în întreg comitatul, din 
150 membrii abia s’au ales a treia parte 
Români, când maioritatea alegătorilor fiind 
Români, trebnia să iasă încai 2 părți Ro
mâni. Și ou tdte acestea foia din Arad sin- 
amăgindu-se, se laudă cu victoria Româ
nilor, Cădere, dâr nu învingere se numesce 
aceea, când bărbați de valore, ca un Dr. 
Oncu, al căror cuvânt trage în cumpănă 
mai mult de cât a 10 altora din provință 
în loc să fie aleși în 2—3 cercuri, din ne
păsare seu în urma intereselor personele, 
sunt lăsațl a căde din șirul membrilor 
municipali.

Pănă când cei chiemațl a sta în frun
tea poporului ca conducători părăseso stin
dardul sub care au luptat, ori sunt nepă
sători, tot slabi vom rămâne, er de popor 
și de sortea lui tot alții vor dispune, pre
cum s’a dovedit în cele mai multe locuri 
și de astă dată.

Veridicus.

Sfințirea bisericei române unite>
din Vermes.

Bistriță, Nov. 1904.
Un nou Sion își înalță turnul împo

dobit cu crucea învingătdre, sub - bolta de 
lumină vecluică.

In comuna Vermeș, porta bisericei s’a 
deschis în sunetul ’.fanfarelor, sub glasul 
duios al preoților învestmântați în odăjdii 
strălucitore și un harnic și pacinic popor 
șî-a făcut intrarea în lăcașul Dumnetjeesc.

In comuna Vermeș, numărând circa 350 
familii, numai 21 familii sunt române. Ro
mânii sunt săraci, nu au pământ locuesc 
în marginea satului și sunt servitori. Din 
simbria lor își înfiripeză casă și masă. Și 
aceste 21 de familii române, acestă mână 
de omeni au muncit și din agonisita lor 
au pus de-oparte, adl un bănuț,mâne altul, 
alții apoi cu dor’un suflet au pornit pri
begi pe la frați și toți i-au ajutat din să
răcia lor. Chiar și Majestatea Sa le dărui 
din casșeta sa proprie 200 cor.

Înflăcărați s’au pus pe lucru. Succe
sul cu clădirea bisericei atât de repede 
în cea mai mare parte revine harnicului 
preot din Herina, care e și preotul Ver- 
meșului și Lechinții: Sever Grose, care 
n’a cruțat drumuri, osteneli și l’a stăruința 
căruia mulți au dat daruri bisericei, cărți 
bisericescl, odășdiî, sfeșnice, fețe de masă 
etc. etc.

Sfințirea acestui locaș se făcu în 21 
Nov. țjma s^- archangheli Mihail și Gavril. 
Actul sfințirei l’au îndeplinit 5 preoți în frun
te cu protop. Bistriței Gerasim Domide. A 
venit lume multă și alesă. Biserica gemea 
de lume și ne-a onorat cu presența și 
poporul sas din Vermeș. A fost un nobil 
act acesta. Pe fețele tuturor cetiai mul
țumirea. Punctul culminant a fost că or
chestra Sașilor ospitali în decursul sfinți- 
rei a cântat câte-va imnuTi, er când ser
barea sfințirei s’a sfîrșit, în cântecile lor 
am percurs drumul de la biserică pănă la 
localul, unde s’a ținut banchetul. Atâta 
ospitalitate m’a mișcat pănă la lacrimi. 
Ce sublimă e prietenia între două po- 
pore.

După sfințire, care a decurs în totă 
evlavia, a urmat banchetul, unde lângă 
păharul cu vin ademenitor au curs toas- 
tele într’un lanț ce părea nesfîrșit.

După banchet a urmat jocul care în 
căldura focului juvenil a durat pănă dimi- 
neța. Mândră a fost soția d-lui Groze și a 
părintelui Pascu, în portul național; prin 
apariția lor în costum au premers cu e- 
semplu bun la poporul, care le sorbia cu 
ochii. Drăgălașe au fost tdte demnele și 
d-șdrele, dovadă, că chiar cei mai bătrâni 
încă s’au înșirat în jocul ferbinte.

Drept încheiere amintesc, că au luat 
parte la sfințire, banchet și petrecere d-1 
Gerasim Domide protopopul Bistriței ca 
delegat episcopesc, apoi notarul și prima
rul comunei Vermeș, d-1 Sever Groze 
preot în Herina, Lechința și Vermeș cu 
domna, d-1 Baciu Mihaiu preot în Peleac 
cu domna, d-1 Elia Juga preot în Arcalia 
cu ddmna, d-1 Dumitru Cupșa preot în 
Feldiora cu d-na, d-1 Pascu Mihailă preot 
în Simotelnic cu d-na, d-1 Aurel Papiu cu 
ddmna, d-1 Habor Alexandru proprietar în 
St. Mih. de câmpie, cu domna, d-1 Pop 
Gavrilă fruntaș român în Lechința cu 
domna, d-1 Gheresteș Alexandru preot în 
Bungard; d-șdra Victoria Mureșianu din 
Cristur, d-șdra Lucreția Matei din Chira- 
les, Emil A. Chiffa contabil în Bistrița, 
apoi mai mulți domni, domnișore și preoți 
din jur, cari mă vor scuza că le-am uitat 
numele.

Milu. 

0 adunare învețătorescă.
(Desp. Mediaș-Ibașfaleu).

In diua sfinților arhangheli Mihail și 
Gavril s’a ținut în Ațăl o adunare a învă
țătorilor uniți din archidiecesa de Alba- 
Iulia și Făgăraș, despărțământul Mediaș- 
Ibașfalău. Acăstă adunare în felul său a 
răușit destul de bine. Am vădut că cei 
câțl-va învățători se silesc din tdte pute
rile a-se apropia de perfecțiunea ce o re
clamă de la ei misiunea învățătorescă, care 
este una dintre cele mai înalte misiuni pă- 
mântescl. Am constatat însă ici colo și unele 
nepăsări în afacerile învățătorescl, pe caii 
domnii învățători le presentă nu că doră 
nu ar fi necesare, ci pentru-că sunt impo
sibile.

Adunările învățătorescl sunt forte în
semnate pentru scopul ce urmăresc. Aiol 
li-se dă ocasiune dasoălilor noștri să-și jm- 
părtășâscă reciproc ideile și descoperirile 
făoute pe terenul instrucțiunei. Acestea sunt 
școlele lor, școla școlelor, universitatea în
vățătorilor. Aici pot învăța unii de la alții 
și aici își pot lărgi orisontul cunosoințelor 
pentru vidță. Mai ales aceste timpuri, când 
învățătorii noștri stau față cu cea mai as
pră încercare de stat, sunt de o importanță 
netăgăduită.

Serviciul divin a fost pontificat de 
on. Basiliu Stoianu, care l’a încheiat cu o 
vorbire acomodată poporului și cu multă 
energie arătând însemnătatea fiilei, misiu
nea învățătordseă și îndemnând poporul să 
asiste după amiadl la ședința învățăto
rilor .

La orele ^12 ne-am întrunit la școlă 
unde învățătorul local Mihailă Tătar a des- 
voltat cu mult zel și pricepere lecția 
practică din intuițiune „O ia". In urma 
acesteia președintele Gavrilă Bozoșaa des
chide ședința îndemnând membrii acestei 
reuniuni a munci ca și pănă acum și enun
țând că față cu problemele actuale ce se 
eroesc în detrimentul învețătorimei să fim 
cu fruntea sus și tot-deuna treji.

La constatarea membrilor presențt s’au 
aflat de față domnii: Mihailă Tătar, George 
Porime, George Samoilă, Ioan Pavel, Isi- 
dor Dop, Nicolae David, Ioan Mihu, Isi- 
dor Mihaiu, Ioan Olar, Gavrilă Bozoșan, 
Miron Băcilă și loan Togan. Intre ospețl 
am mai numărat pe on. Ioan Isip din Sâti- 
ora sășâscă și Basiliu Stoian preotul local,, 
învățătorul gr. ort. Zaharie Harhoiii și mult 
popor.

Disertațiuni au fost două: J.) Despre 
însemnătatea prelegerilor poporale și 2) 
Trufia din punct de vedere educativ. 
Cea dintâifi rostită de învățătorul din Me
diaș Isidor Dopp a avut în resumat urmă
torul cuprins:

Armele cele vechi trebue înlocuite cu 
altele nouă cu armele sciinței, căci unde e 
sciința acolo e și puterea și averea. Sfera 
de activitate a învățătorilor, nu se pote 
mărgini numai la cei 4 păreți ai școlei, ci 
ea trebue să trdcă asupra comunei întregi. 
Er aicea i se dă un teren forte larg de 
muncă căci e știut de toți, că poporul nos
tru stă îndărătul altora.

Poporul e și trebue să fie ocupat pu
rurea cu economia sa. In decursul anului 
însă vin cașuri, când e împedecat în lucra
rea sa cu deosebire ierna. In acest timp

instinctul de asociare îl îndemnă a conve
ni cu semeni de ai săi. Unde? — In loca
luri ordinare publice, ''ari de cornul au 
urmările cele mai triste. Nu numai că aceste 
sărăcesc poporul și îl demoraliseză, der tot-o- 
dată sunt și niște cuiburi de infectare spi
rituală. Aici fao politică înaltă : critică, răs- 
tornă, pun regi, miniștri, vieeșpanl; critică 
apoi ținuta celor puși în fruntea comunei, 
nu alt-cum se mai amestecă în biserică și 
școlă, criticând prelegerea și serviciul divin ; 
plus că în discuțiile lor să mai amestecă 
eventual și respectivul jidov, care să gire- 
ză între ei de autoritate și specialist, ca și 
care e mai cetit prin urmare și mai învă
țat. Acesta ne-o dovedește în deajuns ivi
rea și lățirea nazarenismului și a socialismu
lui în poporul nostru.

Cei chemați pentru paralisarea aces
tor rele sunt învățătorii și preoții. Ei tre
bue să se pregătescă cu prelegeri poporale, 
combătând în ele imoralitatea; vor comba
te beuturile spirtose arătând urmările beți
ei ; vor desvolta în ei simțământul național 
și apoi vor arăta modul cel mai potrivit 
pentru a conduce o economie rațională. 
Pentru ajungerea acestei țînte e recoman
dabilă răbdarea, apoi să cetescă mult învă
țătorul și preotul, ca să știe răspunde la 
tdte bine. Puțină bunăvoință și un pic de 
diligință, er noi dintr’asta numai câștiga 
putem, căci poporul vădend bunele nostre 
intențiunl, nu ne va privi ea pe niște mân
cători, ci ne va răsplăti cu o încredere ne
mărginită. Acestea tdte încă mai stau în 
legătură și cu îmbunătățirea stării nostre 
materiale, a învățătorilor, urmând principiul: 
Ajută-te, ca și Dumnedeu să te ajute“.

A doua disertațiune rostită de învăță
torul loan Mihu din Șiola a avut următorul 
cuprins:

Scopul educațunei este ca să cres- 
că omenii. Prin educațiune omul devine un 
lucru de artă, pentru-oe și învățătorul tre
bue să fie adevărat artist. — însușirilor no
bile să li-să dea hrană desvoltătore, er pe cele 
rele să le stîrpescă din rădăcină. Una din 
aceste însușiri este trufia. Acesta este 
mai mult boia femeilor și dă nascere mai 
multor viții omenești. Intre acestea se în
șiră în primul loc nerecunoștința apoi luxul. 
Gâte mame își lasă pruncii lipsiți chiar și 
de hrană, pentru-ca ele să potă străluci în 
haine splendide? Ca remediu contra tru
fiei se recomandă:

1. Să nu ne prea măgulim copilul cu 
laude. 2. Să nu folosim cătră oopii noștri 
espresiunl ca: scumpule, îngerașule etc. 3. 
Să deprindem copii cu ourăținia dar să nu-i 
dudem de mici în fața oglindii. Să nu lă
săm ea băeții să se producă des cu cantul, 
declamarea etc. Să alegem cu băgare de 
semă chipurile și bucățile de cetire, care 
ajung în mâna copiilor și 6. Să urmăm mai 
presus de tdte în educațiune proverbul, 
care este lucefărul educațiuuei: verba vo
lant, exempla trăhunt.

Amândouă disertațiunile au fost con
siderate de forte bune, se decide cb de al
tă dată orl-ce temă pedagogică să fie scri
să si cetită în termini populari, bine știind, 
că fiind și popor de față, numai așa pote 
și el ceva prioepe, er aceste disertațiuni 
urmăresc un îndoit scop.

La încasarea taxelor s’a constatat o 
nepăsare generală, er acesta se baseză pe 
faptul regretabil, că vechiul cassar, învăță
torul din Moardăș d-1 Oorneliu Banciu de 
mai mulți ani nu s’a presentat la adunări 
er sortea contribuirilor vechi nu se pote 
cunosce. Cei presenți au declarat încă, că 
pănă când neorândnelile de felul acesteia 
nu se reduc la adevărata lor valore, din 
sînul reuniunei, nu vor mai contribui cu 
nici un ban. S’a mai decis, ca locul viitd- 
rei adunarl >ă fie Ibașfalăul și că pe vii
tor cele două ședințe se se împartă așa, că 
tomna să ne concentrăm la sate, er pri
măvara în unul din celea două centre ale 
nostre Mediaș și Ibașfalău, după putință 
totdeauna la Dumineca Floriilor.

Acestea premerse au urmat propuneri 
eventuale. Cea dintâi, care s’a .primit cu a- 
ctamațiune a fost presentată astfel: De un 
timp încoce se observă în concursele publi
cate pentru stațiunile învățătoreștl, că se pun 

1 în concurs din partea comitetelor parochi- 
ale unele eondițiunl la cari concurenții nu 
se pot obliga. Așa d. e. se pune în concurs, 
că alesul să se pricâpă la conducerea coru
lui; să se pricepă la cultivarea practică 
a pomăritului ; să fie cântăreț de primul 
grad, având și cunoștințe musicale ; să fie 
bine deprinși — mai departe — în cunoș
tința limbei române și maghiare și să aibă 
cvalificațiunea prescrisă de lege.

Să scie, că nici un absolvent de pre
parandie nu pote ave mâi puține pregătiri 
ca 4 clase gimnasiale. Și de cumva n’a cer
cetat atare institut public, în înțelesul le
gai a trebuit să se supună unui esamen de 
primire, care ecvivaleză cu 4 gimnasiale seu 
civile. De aici diploma tuturor absolvenți
lor este egală întru tdte, fără privire la 
pregătirile anteridre, dedre-ce în direcția 

acesta trebue să corespundă și institutele 
nostre pedagogice.

Se mai pune în concurs, că cei necă
sătoriți vor fi preferiți, pănă când în dia- 
rele ndstre se publică că concurentul să fie 
june, necăsătorit. Acâsta însă constitue în 
sine cea mai mare umilire a statului învă- 
țătoresc și e menit ca să ne facă mai mult 
de batjocură pe noi, cât și institutele ce 
le-am absolvat, înaintea străinilor; pentru 
acesta e Decesară întrevenirea nostră la 
comitetul central diu Blașitî, ca acesta să 
insiste pe lângă prea ven. Consistor să bine- 
voiescă a nu mai permite admiterea în 
ooncurse a unor eondițiunl, ce sunt afară 
de lege și prin cari se detrage din vaza 
și onorea invățătorimei, er de altă parte 
au de urmare certe și neînțelegeri în pa- 
rochie.

După acesta președintele înohide șe
dința aprdpe sera. Era și vremea, căci masa 
comună era de mult gătită. Am și ospă
tat minunat. D-1 Mihailă Tătar cu stimata 
d-sale soție și-au dat totă silința să-și mul- 
țumescă ospeții.

Ternăveanul.

Din Alba-lulia.
— De ale meseriașilor. —

0 plăcută și veselă seră a procurat 
din nou „Reuniunea meseriașilor" de aici 
membrilor ei în 20 Nov. a. c. E vorba de 
producțiunea teatrală împreunată ou dans, 
care de data acâsta — fie spre fala nostră 
— a adunat la un loc tot ce avem mai bun 
aici, încât împlinituni-s’a dorul dorit de a 
vedă inteligența nostră alături de meseri
ași — sprijinindu-le causa lor sfântă, care 
reclamă în cesul al 11-lea, ca în unire și 
dragoste frățâscă „tot Românul să fie Ro
mân" în acest centru istoric și de însem
nătate pentru noi, unde

Prea ne-au îndrăgit străinii....

S’au jucat piesele: „Idil la țară", co
medie într’un act looalisată de Maria Ba- 
’ulescu, și „Florin și Florica" operetă de V. 
Alexandri.

Succesul deplin al ambelor piese se 
pote atribui și de data acesta zelosului 
nostru secretar, Traian Novac, care atât ca 
instructor, cât și ca actor a fost aplaudat 
și felicitat de toți. D-1 Novac a sbiciuit 
cu succes în rolul lui Berbec gelosia fe
meilor... interpretată cu pricepere de d-șora 
Elvira Eneșel în rolul Smarandei, soția lui 
Berbec.

Și ceilalți tineri: d-1 Aug. Pleșa, d-șdra 
Silvia Eneșel, d-1 S. Solomon, d-șdra Mă
riți German, d-1 S. Mărginean și d-1 Dio- 
nisiu Dănilă — încă s’au întrecut în rolele 
lor, purtându-se care de care mai bine.

De tot originali au fost în rolele lor 
din piesa: „Florin și Florica“: D-șora 
Elena Pleșa și d-1 Anghel Roșea, cari în 
frumosele lor costume naționale păreau 
aievea Florin și Florica vizați de Alexandri. 
Servescă acestea spre lauda diletanților 
noștri începători, despre caii s’a vădut că 
tot mai mult își dau silința... ca să nu se 
mai potă ivi vre-un Mozart cu durere la 
stomach ca în anii trecuțl, care arătându-șl 
„priceperea" la critioă, a îndărătnicit nu
mai pe cei silitori.

Din venitul brut de 217 cor. subtra- 
gendu-se spesele, a resultat un venit curat 
de 120 cor.

Au contribuit peste taxă, d-oii: Ro
mulus Muntean, Căpitan Herbay, Vasilie 
Palade, Dr. A. Fodor, Emil Marian, Schăn- 
oker Fridrich, G. Groza și Ant. Cricovean 
câte 2 cor. ; Ioachim Totoian, Ignat Borza 
și D. Cimbulea câte 1 cor.; loan Gricovean 
80 b.; A. Vinczi. T. Berbec, N. N. și N. 
N. câte 60 b.; P. German, loan Mărginean. 
I. Moldovan, N. N., loan Puf și Nic. Mol
dovan câte 40 b.; Ilie Mihaiii, S. Bran, 
B. Ota, L. Vâczi câte 20 b.

Primescă toți binevoitorii tinerei nds
tre Reuniuni, cari ou ocasiunea acesta i-au 
ridicat vada atât moral cât și material- 
minte sincerile mulțămite pe cum și dorul 
meseriașilor români de aici, de a vedea 
tot mai mult și în viitor pe tot Românul 
din loc și jur sprijinind causa lor sfântă...

— Paltin. —
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De Ia frații din America.
Wheeling W. Va. 13 Nov. 1904.

Mult Stimate d le Redactor 1
Vă rog să bine voițl a scrie în pre

țuita d-vostră foie urm&torele :
Sunt aprope doi ani și jumătate de 

când mânâne pane americană, respir aer 
american și mă folosesc, din cât pot, de 
limba americană.

Fericit este care s’a născut aicea și 
seie limba țării și scie și cum să se folo- 
sescă de ea; dâr noi bieții, oarl acum ve
nim, nu dor ca să locuim aicea, dâr să ne 
putem câștiga ceva pentru dile negre, avem 
forte mult de suferit și trebue să lucrăm 
greu pentru plata care o primim.

Eu subsemnatul de când am venit în 
țâra acesta nu am avut parte și noroc de 
a lucra cu omeni de națiunea mea, de cât 
forte puțin, ci am lucrat și lucru tot cu 
Nemți și cu Englesi și cu alte națiuni stră
ine, venite aid ca și mine.

In cvartir unde looueso sunt numai 
eu Român și îmi vine forte greu neputân- 
du-mă folosii; de limba dulce a maicei mele. 
Dâr totuși mă bucur cel puțin odată în 
septămână, când primesc „Gazeta'1 de la 
Brașov în care găsesc noutăți din patrie. 
Cu inima plină de bucurie mă apuc și o 
«cetesc de la început pănă la sfârșit.

Drag îmî este a o ceti, pentru că 
este sorisă în limba pe care o iubesc mai 
mult. Der de multe ori bucuria se schimbă 
în jale, găsind scrise multe lucruri și multe 
legi modifioate, cari lovesc în contra na- 
țiunei române și cari pe mulți din cei emi
grați la America și în alte părți îl face de 
a-șl schimba gândul și de a nu se mai 
■rentorce nici odată în patria sa.

Dorul de patrie este primul dor și nu 
este leac pentru vindecare, der asupririle 
cari se pregătesc în contra nostră a Ro
mânilor din partea guvernului cu timpu 
vor cresoe și mai mari și va birui dorul 
de patrie.

Și atunci fie care dintre noi cu voie 
seu fără voie se va alătura lângă țera unde 
este iubit, și liber pentru a-șl satisface 
voințele sale și unde baioneta nu se vede 
și vieța unui om e mai sigură ca în țera 
nostră.

Vă rog a scrie mai jos următorea. 
moță, despre alegerile americane:

In 26 Oct. st. v. 8 Nov. st. n. a fost 
•alegere de President și a tuturor conducă
torilor din Statele Unite.

Aicea în timpul de față sunt 5 par
tide, cari luptă pentru a ajunge la putere.

Și adecă : Republicani, Prohibitio- 
niști, Peoples Party, Socialiști, Demoorați.

Der îu timpul de față partidele re- 
pulican și democratic sunt mai la putere.

Republicanii au avut candidat pe Theo
dor Roosevelt. Și Democrații pe Anton 
Parker. Der Republicanii au biruit și îp 
rândul acesta și au ales tot pe sus numitul 
având 2,246,335 voturi și în a doua partidă 
sus numită s’au votat pentru Parker nu
mai 574,000, așa că Roosevelt a avut o 
majoritate peste un milion și jumătate.

Alegerea de President se face aici 
tot la 4 ani și trebue să aibă 239 voturi 
„Electorale1*. Decă nu va avă atâtea, nu 
are valore alegerea. Roosevelt a avut acum 
476 voturi Electorale și celelalte voturi 
.sus indicate sunt din partea clasei poporale.

Aicea cine are 5 ani vechime pute 
.■se-șl scotă hârtie americană și e primit de 
■cetățân căpătând tot odată și dreptul de 
vot (alegător). Mai departe îmi iau voie a 
vă scrie cum au fost pregătirile înainte și 
după alegere. Orașul acesta unde sunt eu, 
are vr’o 40,000 de locuitori.

Cu trei seu patru săptămâni înainte 
de alegere s’au format aici în oraș mai 
multe cluburi unde se strîngeau în fie care 
seră tinerii democrațl la cluburile lor și 
ceealalțl la cele Republicane, de unde plecau 
la manifestat afară pe tote strădile princi
pale cu tobe de tot felu și cu diferite mu- 
sicijlși din când în când veneau domnii de 
clasă înaltă de țineau vorbiri, mai cu sămă 
de cei cari erau puși în candidație. Vice
președinții din amândouă partidele au 
umblat prin tote orașele și au ținut cuvân

tări și salutau pe ori cine fără deosebire. 
Acesta a urmat aprope în fie care seră 
pănă la alegere.

Nu pot și nu voiu'pute nici odată 
să uit frumosa manifestație din ajunul ale- 
gerei. In sera de 7 st. n. au fost deja pre
gătiți mai mult de 2,000 de tineri și bă
trâni că nimenea nu scia ce sunt, fiind că 
erau toți mascațl și îmbrăcațl forte comic 
toți cu haine femeescl. Și erau aranjați în 
modul următor:

'Vr’o 30 călăreți îmbrăcațl femeesce 
(domne) erau tocmai în front, după aceea 
mergeau tot doi cu doi, cu fel de fel de 
obiecte în mână, unii aveau mături vechi, 
alții umbrele tricolor american: roșiu, 
alb și vânăt, der cari erau tote găurite și 
rupte, alții aveau spoitore, alții câte un 
topor ruginit s. a. m. Toboșarii și o 
parte din musicanțl erau toți îmbrăcațl 
femeesce și băteau în dobe de credeai că 
le sparge. Unii mergeu cu trăsuri, alții 
aveau câte un căruț mic cu câte un copil 
de împingea la el. Mai la urmă era o căruță 
cu două râte și un cal mai rău. Doi erau în 
căruță, țineau de hățuri și unu pe jos ducea 
calu de căpăstru trăgând de el să mergă 
iute, având- pe cal o tablă unde era scris, 
Rast Mail (Poșta iute). Așa a fost de co
mic, de nu putea nimenea să nu rîdă.

După acesta a doua di în diua ale- 
gerei săra a fost eră un lucru pe care 
forte cu greu l’aș pute descrie în tocmai 
cum a fost și la care ține fort3 mult 
poporul american.

T6te redacțiunile de diare au fost 
pregătite cu aparate electrice pentru a 
pute arăta afară în timpul nopții ori și ce 
soiri despre mergerea alegerilor, fiind că 
alegerea a durat în timpul dilei de la 
6.40 a. m. pănă 4.50 p. m., acest timp e 
luat după zona sorelui și este forța strict 
să nu trâcă peste timpul acela. După aceea 
eră a durat mult timp pănă s’au numărat 
și apoi după numărare s’au trimes la Was
hington capitala Statelor Unite, spre a le 
face socotela în total, despre tote voturile 
din 45 de state, cari cu totul la olaltă for- 
mâză Statele Uuite.

Publicul plin de simpatie și nerăb
dător a venit din tote părțile în oraș, ca 
să vadă ce scirl sunt și care reușesce.

Cu mare greutate putea să mai mergă 
tramvaele și forte încet, așa era de grămă
dită lumea pe strădl.

Fie oare domn și domnă și de la 
bogat pănă la sărac (că aici nu e deosebire: 
lucrătorul e îmbrăcat ca și fabricantul), 
femei, copii avea câte ceva în mână pentru 
a face sgomot.

Unii aveau clopote în mână și sunau 
din puteri, unii erau cu clopotele de călușerl 
încinși, unii aveau trimbițe, alții flueriță, 
alții tutoe, alții copereminte de tinichea, 
batea unu în altu, alții aveau tinichele de 
le trăgeau după ei, fel de fel; era un sgo
mot mai mare ca la târgul cel de țară în 
țara nostră, nimenea din centru nu a 
putut să’ dormă de gălăgie, fotă noptea au 
fost publicul pe strădl.

Ceva de remarcat, că salonele (câr
ciumile) au fost strict oprit de a vinde 
beuturl, nimenea nu putea să bea de cât 
apă. Domne ce lume veselă și ce simpatie- 
are pentru conducătorii țării.

Un lucru m’a mirat și mă miră, cum 
pote aicea fi ordinea publică ținută fără 
baionetă, fără poliție, fără armată. De ce 
nu se ține și la noi așa ?

Și în Europa sunt omeni ca și aici 
și nu poți să treci două trei strădl să nu 
vedi jendarml și panduri de polițai, pe când 
aicea numai în cas de lipsă îl vedi, când 
cauți tu după el și lumea trăesce liberă și 
veselă și îșl petrece cum vrea și cum să 
obiclnuesce aici.

Aici un făcător de rele când e prins, 
e pedepsit aspru, așa că acela dă lecție și 
la altu, ca să nu facă ca el.

Mai am ceva de remarcat. Aici în 
chestiunea politică fac omenii unii între 
alții priusorl pe bani, precum a fost acum 
cu alegerea de President, au făcut unii 
priusorl dela 1000 dolari și pănă la un 
pachet de tutun după cum le erau buzu
narele de bune, cari erau democrațl să 
prindeau, că Patker va fi ales President și 

cari erau Republicani se prindeau contra 
pentru Roosevelt, așa că urma a ales și 
democrații au pierdut tăte prinsorile.

Aș mai ave multe de a mai scrie 
după cum merg afacerile în America, der 
de present mă mulțămesc cu atâta și la 
altă ocasie void reveni eră.

Cele ce am scris sunt tote lucruri 
adevărate pe care le-am văcjut eu și unele 
sunt culese din jurnale englese, pe care 
le cetesc în tote dilele ou atențiune, pentru 
că găsesc în trânsele multe lucruri bune 
și folositore.

Mâne seră, Duni, partidul Republican 
este pregătit pentru a face o manifestație 
frumosă pentru oă a reușit.

Cu deosebit respeot vă salut și vă 
rog ca aceste, decă se pote, să le scrieți în 
tocmai așa, decă nu veți pute în partea 
de, sus a* cjiarului, scrieți-lela foiță.

George Mărtin.

Sciil din Macedonia.
Pdrta a trimes o notă Patriarchiei, 

prin care cere ca în cel mai scurt inter
val mitropolitul Ioachim al Pelagoniei să 
fie destituit seu ce) puțin permutat fără 
întârdiere.

— Din rapărtele confidențiale ale di
feritelor autorități turcescî resultă, că nu
menul revoluționarilor greci la începutul 
lui Octomvrie era următorul: în ținutul 
Florina 135 bandiți greci; în Castoria 100; 
Prâspa și Ohrida 150 în total 385 de inși. 
Acest număr s’a redus fdrte mult în urma 
celor 7 ciocniri, pe cari le-au avut cu ce
tele bulgăresc!.

— Sublima Portă a însciințat- lega- 
țiunea grecescă din Constantinopole, că a 
retras execuatorul consulului grec de la 
Monastir, Calerghis plecat în concediu la 
Athena, pentru-că acesta a favorisat și 
încurajat bandele grecesc!, precum și con
trabanda de arme în Macedonia. De ase
menea Pdrta a declarat, că nu va per
mite lui Calerghis se se întdrcă la Mo- 
nastir, nici măcar pentru a-și regula afa
cerile private.

— Din Constantinopole se scrie, că 
în curend se va înființa acolo un internat 
universitar românesc, pentru a înlesni con
tinuarea studiilor, la facultățile turcescî 
absolvenților școielor mari românesc! din 
Turcia.

Indurați-ve spre săracii noștri.
„Mila dată săracilor 

te curăță de păcate, îți 
câștigă îndurare și vieță 
vecinică".

Inscripția pe icdna 
Maicei Domnului, ce atâr
nă de-asupra lădiței cu 
clucerii săracilor, în lo
calul „Reuniunei sodalilor 
rom. din Sibiiu“.

Iu frățâsoă înțelegere cu „Despărță
mântul femeiesc întregitor al Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu“, format din 
femeile nostre, ce stau aprope de clasa 
meseriașilor noștri și cu scop de a ajuta 
Reuniunea îu afacerile ei, închinate binelui 
obștesc, apelăm la inimile generose și le 
rugăm să binevoiască a dărui bani, vest
minte și alimente, ca să se împartă în a- 
junul nasceril Domnului între săracii noștri 
(învățăcei, școlari, bărbați și femei, scă- 
pătațl).

Ne găsim în prejma dilelor, în cari 
săracul ca și bogatul, caută să-’șl încăldescă 
sufletul și corpul.

Cei pe cari Dumnedeu, povățuitorul 
a tâte, v’a binecuvântat din belșugul său, 
dațl putință și celor lipsiți, ca cel puțin 
în dilele de bucurie ale nascerei Mântui
torului nostru, să preamărescă pe Creatorul 
și tăpturilâ sale.

Împărțirea darurilor se va face cu 
cuvenită solemnitate sub binevoitorul pro
tectorat al patroneselor despărțământului 
nostru, stimabilele d-ne Minerva Dr. Brote, 
Ana Dr. Moga și Elisaveta Bugarsky.

Darurile benevole să se trimită la 
adresa „Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu“.

Lacrimile vărsate de săracii noștri 
servescă drept cea mai înaltă răsplată 
pentru toți aceia, cari posibilă ne fac îm
plinirea acestei datorințe bine plăcute și 
omenilor și lui Dumnedeu.

Din ședința comitetului „Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu“, ținută la 17 
Noemvrie n. 1904.

Victor Tordășianu. I. Apolzan,
president. notar.

Alegerea de membri aî con
gregației COmitatense va fi în Bra
șov, cum seim, Sâmbătă în 3 De
cemvrie st. n.

In cercul III al Scheiului votarea 
se face în sala de gimnastică a gim- 
nasiului român.

Se voteză de diminâța la 9 ore 
pănă după amâ^î la 4 ore.

Alegătorii români din Sclieiu 
se aibă în vedere, că interesele nostre 
și demnitatea națională cere, ca fie
care se se grăbâscă a-șl da votul 
său între orele arătate înaintea co
misiei. Se cere înainte de tote, ca 
alegătorii români din Scheiu se fie 
solidari și fie-care se voteze pentru 
lista candidaților naționali, stabilită 
în consfătuirea clubului electoral 
român.

Atragem atențiunea alegătorilor 
noștri din Scheiti la acesta datorie 
națională, ce trebuie se și-o împli- 
nâscă fie-care din ei consciențios, pre
cum cere și pretinde disciplina na
țională.ULTIME scirl

CliJȘÎU, 1 Decemvrie. (Teleg. 
part, a „Gaz. Trans. “) Sinodulprotopo- 
pesc mixt gr. cat., sub conducerea pro
topopului Dăianu, astăcjl între alte 
importante hotărîri, a votat unanim 
moțiune de protest contra reformei școlare.

BucureșcT, 1 Decemvrie. In șe
dința de erl a Senatului d-1 P. Gră- 
dișteanu a interpelat pe ministrul de 
culte și instrucțiune asupra decisiu- 
nei date în cestiunea șcblelor cato
lice „Notre Dame de Sion“, cerând 
se i-se pună la disposiție raportul 
inspectorului școlar. Tot-odată d-1 
Grădișteanu a pus în vedere, că cu 
ocasiunea desvoltării interpelării sale 
va aduce la cunoscință și neregula 
în care funcționeză șcdla maghiară 
din strada Știrbeid-Vodă.

Budapesta, 1 Decemvrie. Se 
crede, că dieta va fi redeschisă în 
dilele de 9—15 Decemvrie. Pe diua 
de Duminecă sunt convocate o mul
țime de adunări poporale din par
tea oposiției unite.

Londra, 1 Decemvrie. De la car
tierul general al lui Nogi (Port-Art- 
hur) se vestesce, că asalturile de 
Sâmbăta și Duminecă ale Japonesi- 
lor. contra cetății, n’au avut resultat. 
Ei n’au putut se țină, colina înaltă de 
203 metri ce o ocupaseră.

„Daily Telegraph" primesce sci- 
rea, că într’o singură oră, la atacul 
contra fortului Kikvanșan, Japonesii 
au pierdut 4000 omeni.

Cifu, 30 Noemvrie. După scirl 
sosite aici asalturile ce le-au dat Ja
ponesii contra șanțurilor forturilor 
Erlungșan și Kilcvanșan n’au avut 
succes. Japonewi au fost respinși de 
cinci ori. Rușii i-au isgonit apoi din 
șanțuri, pe cari le-au nimicit. Japo
nesii și-au săpat șanțuri noue. Peste 
nopte Rușii au făcut o eșire din 
forturi, dâr au fost siliți a-se re
trage. In fața Japonesilor stă încă 
o linie puternică de șanțuri.

Sute de răniți japonesl sunt 
transportați la Dalny. Din causa 
furtunilor continue pe mare, numai 
o parte a flotei lui Togo pote se 
susțină blocada în jurul Port-Art- 
hurului.

Constantinopol, 1 Decemvrie. — 
Membrii oposiției din Sinod au tă
cut o visită patriarhului, căruia i-au 
declarat că sunt gata, în urma do
rinței ministrului cultelor se reintre 
în sinod. Patriarhul a refusat decla
rând că după atacurile lor din Sinod 
contra personei sale, ori-ce conlu
crare în comun este imposibilă. Li-a 
promis înse de a supune declarațiu- 
nea lor consiliului comun a) patriar
hiei.
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Lucruri vrednice de laudă.
Decă se cuvine laudă unui specialist 

în ale musicei și cântului vocal, care cu 
elevi disciplinați face și conduce cor, 
atunci nu mai puțină laudă merită un în
vățător de la sate, care cu feciori și fete 
eșiți numai din șcbla poporală conduce 
un cor pe care ascultându 1, te pune în 
uimire.

Și acest lucru frumos și demn de 
totă lauda se întâmplă în o comună mică 
și abia cunoscută. Se chiâroă Lunca, și e 
situată pe malul drept al Ternavei mari 
Intre Hususeu și Micăsasă. Popor mic și 
serac, der fbrte străduitor, avend în frunte 
preot și învățător la culmea chemărei, 
Luncenii privesc cu fală la frumdsa lor 
biserică de pietră și la mărețul edificiu 
școlar făcut după tbte prescrisele legilor. 
Și aceste mărețe zidiri, cari ar face onore 
multor comune situate materialicesce mult 
mai favorabil, ei le-au făcut din propriile 
lor puteri fără ceva ajutor din afară și în 
timp relativ scurt.

E atâta pace, îndestulire și bună ar
monie îp acest străduitor popor! Se uită 
cu drag și stau uimiți veclendu-și ținerile 
lor odrasle: feciori și fete, cari în loc de 
p-și perde timpul — îp paguba lor prin 
Șezători și crîșine, în șefii© lungi de iernă 
se adună în școlă, unde învățătorul lor 
Ioan Mihaiu prin multă ostenelă și răb
dare îi învață cântările bisericesc! și lu
mesc! în două voci.

Fiind fbrte bine instruați, cu ei de 
present oântă în tbte Duminecile și săr
bătorile întrâgă sânta liturgiă în biserică, 
spre mărirea lui Dumnedeu și bucuria cre
dincioșilor.

Anul trecut au dat o frumosă repre- 
sentație teatrală forte bine succesă, er cu 
copiii de șcblă în fie-care an a represen- 
tat frumbsa piesă „Craii" ce se cântă la 
Nascerea Domnului.

Sunt lucruri aceste vrednioe de totă 
lauda și merită să .fie luate în serios și 
imitate și din partea altora, căci de sigur, 
că prin atari lucruri s’ar pută deslega mai 
ușor și cestiunea atât de mult disoutată 
a atragerei poporului nostru de a jertfi 
mai bucuros pentru biserică și șcblă!

Bibili.

Mulțămită și apel.
Pentru Societatea de lectură rom. din 

Reșnov, s’au mai donat următorele cărți: 
„Visuri treoute" de Al. Ciura. dăruită de 
d-1 N. Orășteanu ped. a. III. „Potpourri" de 
G. Jianu, donat de Ilie Beu, teolog. „Le
gea comunal ă“Jși „Legea despre alegerea 
deputaților la dieta țărei" de P. Rotariu 
donată de I. Nan teolog o. I. toți la Se- 
minariul Andreian din Sibiiu.

Rog pe donatorii aoestor opuri a 
primi mulțumirile „Sooietății de lectură" 
și în special d-1 Nan, oare ca fiu al oomunei 
nostre a întreprins mica^colectă între oole- 
gii și prietenii săi.

De ore-ce numita Societate numără 
încă puține opuri și nu are mijlocele sufi- 
cente de a și-le înmulți, rog prin aoăsta 
pe toți sprijinitorii și doritorii înaintărei 
poporului nostru, a trimite orl-ce fel de 
cărți potrivite pentru popor pe adresa sub
scrisului.

Reșnov 14 Noemvrie 1904.
Romul Cristoloveanu, 

înv. președ.. Sooiet. 

Cnndscerea pământului
și gunoirea lui.*)

„Gunoiul e baia de aur 
a economului11.

înainte de acesta cu 12 ani, 
poporul românesc din aceste ținu
turi ducea o viață mai bună și mai 
fericită, căci legile de atunci îngă
duiau poporului nostru muntean-gră-

Disertație de Theodor A, Bogdan învățător 
5n Bistriță, (premiată cu 20 corone în aur) cetită 
la adunarea generală a despărțământului „Bistrița-1 
al Asociațiunei pentru literatura și cultura popo
rului român, ținută în Monor.

nițer de a’șl pășuna vitele prin po 
enile munților, fără a mai fi silit se 
plătâscă cuiva vre-o taxă, afară dâră 
de a păzitorului de vite; 6r codrii 
bogațl le erau pe mână, avend drept 
fie care a-șî tăia lemnele car! îl plă
ceau și a purta neguțătorie cu e'e 
în întrega țâră. Astăcp înse locuitorii 
din aceste ținuturi în urma art. de 
lege XIX intrat în putere de lege 
la 10 Iulie 1890 sunt lipsiți de a- 
cestă libertate ; căci nu mai pot 
pasce cu vitele lor în poenile codri
lor, de cât numai pe lângă plătirea 
unei taxe ore care; âr ca se-le mai 
fie iertat a tăia, fie care după voie, 
din lemnele codrilor, nici vorbă. Li 
s’au scurtat tote drepturile și în 
schimbul libertății de mai înainte, 
li s’au înmulțit dările, așa în cât 
acum poporul muntean-grănițer, în 
loc de a-se ocupa aprope numai cu 
pășunatul și neguțătoritul de lemne 
ca mai înainte, e silit a se deprinde 
în mSsura mai mare și cu lucratul 
pământului, și mai cu din adine ca 
mai înainte, decă nu vre se remână 
serac lipit pământului.

Acest ram de economie înse 
pentru economul nostru de la munte 
e greu, căci praxă de ceva însem
nătate nu prea are.

E de lipsă der, ca noi cărturarii 
se-i venim în ajutor poporului nostru 
pănă nu e prea târziu, ca prin sfa
turile nâstre se-i înmulțim cunoscin- 
țele, ca astfel se pbtă înainta și în 
acest ram de economie.

Și de bre ce pătura roditore a 
pământului din acest ținut în cele 
mai multe locuri e puțin productivă, 
în alte locuri e slăbită, am aflat cu 
cale, ca cu ocasiunea acesta se vor
besc despre: „Cunoscerea pămentului 
și gunoirea luiu.

Cunoscerea pămentului.
pilnic ni se dă prilej se au^im 

pe economii noștri plângându-se, că 
numai înzadar se trudesc întrega 
primăvară și vară, căci pământul 
nu le aduce nici atâta cu cât se 
pbtă trăi — băgând vină, că pămân
tul e prea reu, că vremile sunt prea 
reci și nepotrivite pentru a-1 cultiva. 
Și vedem cu toții, că economii noș- 
trii slăbesc pe di ce merge tot mai 
tare și mai mult, er unii dintre ei 
abia mai înotă în datorii și nea
junsuri. Și tbte acestea, ce gândiți, 
de unde vin? — Parte din nesciință, 
parte din nepotrivirea muncii cu 
împrejurările date. Țeranul de la 
munte nu a ajuns încă la cunoscință 
deplină, ca să ’și pbtă cunbsce și 
prețui pământurile sale, despre ce 
ne putem convinge ori când, dâcă 
vom face și numai o mică preum
blare printre pământurile sale; căci 
ni se dă prilegiu ca se vedem culti- 
vându-se unele plante în loc nepo
trivit, așa d. e. vedem secară și oves 
în loc gunoit de curând, âr cucuruz 
(mălaiu) în loc negunoit. Apoi cu
curuz sămănat pe cbste înalte și 
seci și grâu în locuri prea grase, 
unde holda cade la pământ și se 
pălesce, er tușlbnul cucuruzului din 
vârful costei nu se îngroșă mai tare 
de cât degetul și nefăcând grăunțe 
mai mari ca mazărea.

Tote acestea nu s’ar întâmpla, 
decă economul nostru ar sci, se-șl 
clasifice pământul și decă și-ar lua 
ostenelă a cunosce însușirile și na
tura pământului, ce’l are.

De aceea pe scurt voiu spune 
chipul, în care fie-care, fără nici o 
greutate, pbte se și cunbscă pă
mântul, care ce plătesce și cât de 
roditor pbte se fie.

Pentru a cunosce pământul, că 
din ce părți e alcătuit și cât pbte 
se fie de gras, nu are a face eco
nomul alt-ceva, de cât se iee doi 
sâu trei pumni de țerină din două 
său trei locuri ale pământului seu,

apoi sfărmându-l într’o olă, târnă 
apă peste el și îl mestecă bine pănă 
se face numai o ciuruiala (smolă). 
Ciuruiala acâsta apoi o târnă într’o 
sticlă de opotrivă de lungă și largă 
de jos pănă sus, și acolo se lasă pănă 
se limpecjesce apa.

Arina (nisipul), ca mai grea, se 
așecjă pe fundul sticlei, apoi peste 
ea lutul, și mai de asupra se așe4ă 
un strat mai negru numit „7iwm«s“, 
care e partea cea mai grasă și nțai 
productivă a pământului, fiind for
mată din diferite rămășițe, putrecțite 
și prefăcute în pământ

După ce apa s’a limpec|it bine, 
luăm o hârtie atât de lungă, cât e 
columna de pământ, și împărțindu-o 
în părți asemenea, apropiindu o (li- 
pindu-o) de sticlă, vom vede care 
strat de câte grade e. De aici putem 
sci, cu ce fel de pământ avem de 
lucru, că e humos, lutos, arinos etc.

Mai putem cunbsce pământul și 
după pipăire, dâr mai cu samă îl 
putem cunbsce după plantele sălba
tice ce se produc pe el.

Felurile de pământ.
1. Păment pietros e acela, care 

e compus mai ales din mici bucă
țele și fărmiturl de piatră, așa cât nu
mai o mică parte din strat e compusă 
din pământ. Locul acesta fiind că are 
numai puține părți rodjtbre, — nu-i 
bun pentru agricultură; pentru pa- 
șunat însă e de mare preț.

După plantele sălbatice îl putem 
cunbsce, că pe acest soiu de pă
mânt se fac : Urechea șbrecelui, si- 
minicu, ârba negră, ociga; dintre 
arborii sălbatici: mestecănul și plo
pul tremurător.

2. Păment nisipos e acela, care 
decă ’1 vom lua în mână, nu se va 
lipi de ea, ci se va strecura printre 
degete fiind aspru și mărunt. De 
aceea se și pote ușor lucra chiar și 
cu uneltele cele mai simple; căci 
nu e nici odată cleios, nici pe vreme 
căldurbsă și nici pe ploie. Acest soifl 
de pământ primesce ușor apa și 
ușor o și dă, despre ce ne putem 
convinge mai ușor în timp de plbie 
și căldură.

Acest soiii de pământ, priindu-i 
cu deosebire săcării, se numesce și 
păment de secară. Se mai face: linte, 
hrișcă, crumpene (baraboi), cucuruz, 
mazăre et *.

Dintre plantele sălbatice cresc : 
perișorul de nisip, macrișu, cbda 
mânzului, feștica oii, piciorul pasării, 
garofa de năsip, buruiana gâscei de 
năsip, garbfa roșie, chir negru, iarba 
codată, limbușbra cu lugeru gol ect.

3. Pămentul lutos e format din 
argilă, năsip și humă. Acest soiii e 
unul din cele mai roditbre, căci e 
des și mai mult umed, ume4ela o 
primesce ușor și numai cu greu o 
lasă. Se numesce și pământ de orz, 
fiind că în acest soifl de pământ îl 
priesce mai bine; produce însă și 
grâu, precum și alte soiuri de legu- 
minbse și păibse.

Pe acest soiii de pământ cresc 
următorele plante sălbatice: scaiu, 
susaifi, podbeal, polomidă, pintenile, 
laptele cânelui, macul roșu, păpădia, 
volbura, coda lupului, cbda calului 
de câmp, cbda calului de umbră, ro- 
monița, cicbrea, cbda șorecelului, 
picioru cocoșului, barba caprii, iarba 
lui Tatin; apoi baraboiul de câmp, 
morcovu de câmp, ovăsul sălbatic, 
ovăsu de ogoră, cbda lupului de șes, 
fața mâții și dumbravnicu galbin. 
Dintre arbori: arțarul, mărul sălba
tic, părul sălbatic, molidu, alunu ect.

4. Pămentul argilos e compus din 
o mare cantitate de argilă și puțin 
năsip, apoi puțină humă. Acest soifl 
de pământ e cel mai greoifl, fiind 
mai în tot-deuna umed și cleios. 
Are natura că primesce apa bucuros

și numai cu greu o lasă. E unul din/ 
cele mai reci soiuri de pământ, și 
e greu la lucrat. In acest pământ 
se samănă grâu și mai cu samă 
grâu de tb mă, căci lui îl priesce 
fbrte bine — se mai fac și alte so
iuri de plante agricole și cereale.

Dintre plante sălbatice cresc: 
brustiiru dulce, urechea iepurelui,, 
laba gâscei, podbâlu seu podlelu, 
lăptuca ect.

(Va urma.')

Mulțămită.
Hebrișora, 8 Novembre 1904..

Onorată Redacțiune! Participarea prea 
stimatului public la sărbătorea bisericâsoă 
din 30 Oct. a. c. cu ocasiunea sfințirei bi- 
sericei în Rebrișora, a fost peste aștepta
rea nostră. La 3000 de inși s’a socotit nu
mărul asistenților. Căldura cu care prea sti
matul public a îmbrățișat acestă sărbare,. 
se pote judeca și din frumosul venit ma
terial al bisericei (2200 cor.)

Subscrișii în numele curatoratului bise- 
riceso și a întregului popor credinoios, cu 
fiâscă reverință aducem mulțămită Esce- 
lenței Sale d-lui episcop Dr. Ioan Szabo 
pentru grațiosa și părintesca disposițiune 
privitore la sfințirea bisericei nostre, când 
două persone de înaltă autoritate din 
gremiul diecesan: Reverendissimul domn 
canonic Ioan Georgiu, vicar gen. eppesc, 
și Reverendisimul domn canonic Dr. Octa
vian Domide prin participare au ridicat ni
velul sărbătorei nostre. Căldurbsă mulță
mită atât Reverendisimilor domni canonici,, 
cât și prea stimatului public, pentru dragos
tea cu care s’au împărtășit în buouria po
porului nostru.
Anton Precup, Dumitru ^4cmZ,

preot, curat, prim.

Mortea în resborft.
In lupta de la Fenșulin -- istorisesc® 

un ofițer rus în c}.iai'u.I „Russky Listok" — 
a fost ucis un oazac, care stătea în apro
pierea mea și îmi ținea calul. Fără țipet,. 
fără vre-un vaiet a oăcjut cu un lin suspin 
la păment. Fața îl deveni palidă, ochii se 
stîngeau și mânile i-se întindeau dealungul 
corpului.

Când mai târcjiu după două bre ca
zacul fu ridicat de la păment, s’a constatat,, 
că bietul om a primit două glonțe. unul 
în inimă și altul în frunte. Ambele răni au. 
fost mortale.

Noi Rușii stăm în lupta acâsta strînșl 
la un loc, umăr la umăr. îmi aduc aminte, 
că sub impr'esiunea prăvălirii omenilor și 
a oailor la păment și a bubuitului tunu
rilor și pușcilor, aveam în primul moment 
sensația, că nu void scăpa cu viața și 
că voia muri. Din ce în ce însă m’am li
niștit și am devenit indiferent. Nu mă cu
getam la nimic și la nimeni și nu mai sitn- 
țiam frică de morte.

Mai târcfiu, când după sgomotul luptei 
urmeză pe neașteptate o pausă de liniște,, 
când inimicul se retrage, privescl indiferent 
la morții și răniții din jur și în adâncul 
sufletului se ivesce numai un singur senti
ment, sentimentul egoistic: „Eu trăesc" ! 
Acestă consciință îți redă apetitul, capul 
se lumineză deodată și tote fibrele trupului 
vibreză de sentimentul fericirii, că trăescl. 
In astfel de momente natura îți apare atât 
de frumosă și plină de minuni.

îmi reaminteso aci mortea unui cazac, 
lovit în piept de un plumb. Suferea dureri 
ne mai pomenite, se văeta și țipa necon
tenit: „Vai pioidrele mele !“

Suferea fără îndoială mari dureri în 
piciore. Nu mânca nimica, căci nu putea 
mânca. Trei dile l’au purtat Chinesii prin 
pustietățile ținutului Fenșulan. Când îșl 
reveni în fire, privea mut în juru-i și lua 
câte o înghițătură din ceiul amar chinesesc.

ț)iua a doua și a treia n’a scos nici 
un cuvânt, ci privia îngândurat spre cerul 
noros. A treia di spre seră l’au adus la 
„Crucea roșie" și l’au aședat pe o laviță. 
Medicii și cazacii stăteau în jurul lui. Un 
zimbet aprope vesel se ivi pentru un mo
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ment pe fața-i palidă, un lin suspin ii eși 
din piept.... și muri...

In luptele de la Saimatși un cazac- 
buriat primi un glonț în pântece. Oama- 
radii îl aședară pe o targă și-l ridicară 
spre a’l duce la bivoacul îndepărtat. După 
un drum de */j de oră cazacii se opriră 
spre a faoe o scurtă pausă.

„Ei, cum îți merge? Ți-i sete?11 în
trebă unul din ei pe rănitul.

Acesta se îndreptă încet spre cel ce 
întrebase, deschise ochii și îi arunca o privire 
cam supărată. Apoi îî se închiseră înoet 
ochii, fața primece o nuanță și mai pa
lidă și.... muri fără a scdte vr’un suspin
seu vaet.

„Cum?... A murit?"
Cazacul prinse mâna mortului și dise: 

„Da întradevăr, emort! El zace nemișcat". 
Celălalt oazac scose batista și acoperi fața 
mortului; corpul fu acoperit cu o manta 
militară. Toți cei presențl î-șl descoperiră 
emoționați capetele și stăteau puțin pe 
gânduri, să-și facă cruce seu nu. Cazacul- 
buriat era budhist, der acesta nu i-au îm- 
pedecat, ca se-șl facă cu toții cruce. Ridi
cară apoi pe mort și’l duseră la Saimatși.

Am vădut — încheie ofițerul — pe 
mulțl murind, subit și încet, în spitalurl, 
pe câmp seu pe locul de bandajat, toți 
însă aveau o morte ușoră. Cei răniți se 
ebăteau și văetau de dureri, der numai 
atât timp, cât se lupta viața cu mortea. 
Când se apropia mortea, chinurile încetară, 
omul se liniști, deveni tăcut și murea în 
liniște. Și fața mortului ave totdeuna o 
înfățișare pacinicâ....  — v. —

Literatura.
„Despre portul românesc și alte trei 

piese teatrale cu câte 4 persone precum 
și un dialog comic pentru școlari și școlă
rițe", de Maria Drăgan, învățătore. 40 baul.

— Colinde, poesii și versuri fune- 
brale, de Maria Drăgan, învățătore 20 b.

— La Crăciun, dramă în 3 acte și 
„Pictorul fără voie", comedie într’un act 
de Antoniu Popp. 30 bani.

— „Vine Vlădica", comedie în 3 acte, 
de Antoniu Popp. 40 bani.

( — Dușmăndsa, piesă teatrală într’un
act pentru „ajunul Crăciunului", compusă 
de Măria Drăgan, învățătore. 16 bani.

Tote acestea au apărut în editura li
brăriei Ciurcu.

— Limba maghiară, manual pentru 
elevii școlelor poporale române, de luliu 
Grofșorean, învățător în Galșa și Iosif Mol
dovan, învățător în Arad. 50 bani. Editura 
librăriei și litografiei Petru Simtion. Arad.

— „Făt-Frumos" revistă literară, a- 
pare de doue ori pe lună în Bârlad. Su
marul N-rului 14: A. 0. Cuza: Cugetări. 
D. Anghel: Șipotul (poesie). P. Budu : 
Nunta Fibrei (poesie). Emilgar: Sineturile 
Conului Gheorghieș (schiță). D. Nanu : La 
joc (poesie). N. Duuăreanu: Moș Anghel 
(schiță). Gr. V. Prut: In Amurg (poesie). 
Econ. N. Vereanu: Documente. Un număr 
15 bani. Abonamentul 4 lei pe an. Re
dacția și administrația tipografia Gheorghe 
Cațafani.

Fără nici un reclam crucea seu 
steua duplă electro-magnetică a d-lui Mttl- 
ler Albert, Budapesta V. Vadâsz utcza 
42/AE, a devenit renumită în tote părțile 
lumei.

Forte mulțl după folosința crueei s’au 
vindecat de bole vechi, așa încât de la 
aceștia în totă diua sosesc scrisori pline 
de mulțumire. D-l fotograf,Eisschild Adolf 
din Cservenk a scris următdrele: De 
mult timp trebuia se-mi arăt marea mul
țumire ce o am față de aparatul aflat prin 
domnia ta, asta însă cu adinsul am tă- 
cut’o pănă acum, deorece cu cea mai mare 
curiositate am asceptat a afla, că nevasta 
mea, ce cu ajutorul crucei R. B. 86967 
deveni-va erăși sănetosă? Prin urmare 
cu cea mai mare bucurie constatez, că ne
vasta mea, care durendu-o peptul și sto
macul avea în genere lipsa poftei de mân
care, dureri de cap și multe alte bole, cu 
ajutorul aparatului d-vostră s’a făcut pe 
deplin sănetosă, prin urmare aparatul 
d-vostră sunt silit a-1 lăuda și a-1 reco
manda fie-cărui suferitor de bole.

Prețul aparatului mare 6 cor6ne.

Loteria k. k. de stat a XXXVI.
In 15 Decemvrie a. c. va ave loc trage
rea loteriei de stat pentru scopuri de bi
nefacere. Planul loteriei de acum numiră 
18435 de câștiguri în bani gata între cari 
câștigul principal cu 200,000 cor., mai de
parte câștiguri 40,000 cor., 20.000 cor., 
10,000 cor. etc. în suma totală mai mare 
de o jumătate milion cor. Losuri ă 4 cor. 
se capătă la trafic!, zarafii etc.

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

Vîndare de lemne.
Se aduce la cunoștință generală, 

că în 28 Decemvrie a. c. la 11 ore 
a.m. în cancelaria oficiului silvanal 
al orașului liber reg. Brasso se vor 
vinde pe cale de oferte următorele 
cantități de lemne pentru valorisare 
conform planului de espldtare al le
vierului silvanal din Timiș și anume:

Din clasa de espldtare "A" — 
partea pădurei Szâraz-Tâmos — a 
numitului revier silvanal valorisarea 
pe 10 ani a cantității per 205176 m3 
lemne de brad și 35216 m3 lemne 
de fag.

Prețul strigărei pentru lemnul 
de brad 4 Kr. pentru lemnul de fag 
80 bani metru cubic. Sub prețul a- 
cesta nu se va vinde lemnele.

Totă cantitatea de lemn trebue 
tăetă până în 31 Decemvrie 1913 și 
pănă la 30 Aprilie 1914 scose din 
pădure.

Vadiu este de 2°/0 care trebue 
alăturat la oferte care sunt a să în
ainta la ofiiciu silvanal orășenesc pănă 
în 28 Dec. la 11 ore a. m. Oferte 
ce vor sosi mai târcjiu nu se vor lua 
în considerare.

Oferentul este îndatorat ca ofer
ta pe 1 m3 se o scrie lămurit în ci
fre și cu litere, și tot odată se de
clare că cunosce condițiile vîntțării 
și se supune lor fără nici o obiecți- 
une. Condițiile contractului și oferte 
se pot lua în vedere în cancelaria 
oficiului silvanal orășenesc în orele 
de oficiu. La cerere se și trimite pe 
cheltuiala proprie.
1—1, 1575 Magistratul orășenesc.

Duminecă în 21 Novembre v. 
(4 Decembre n.) a. c. la orele 10 
din di se va ține licitație publică 
în sala de ședințe a Comitetului pa
rochial dela Biserica Sf. Neculae din 
Brașov-Schei, pentru arendarea pe 
timp de trei ani consecutivi, socotiți 
dela 1 Ianuarie 1905, a muntelui 
Sf. Ilie, din județul Prahova, 
România.

Cu informații servesce pănă la 
diua licitărei Biroul.

Brașov, în 13 Novembre 1904.

Comitetul parochial al bisericei 
române ort. râs. dela sf. Nicolae 

în Brașov-
Dr. Vasile Saftu ' I. Prișcu

președinte secretar.
Nr. 1671. 3—8De vânzare

Casele din Strada Tocilei nr. 25 v. 
(896 n.) cu frontul la doue strade, 
cari constau din 4 odăi, bucătărie, 
pivniță, șop de lemne și din o curte 
largă; er tot acolo o casă din nou 
zidită, constătătore din 2 odăi, bu
cătărie, cămară, pivniță, coteț de 
porci, șop de lemne și curte se vend 
din mână liberă.

Doritorii se pot informa tot aco
lo la proprietarul caselor. 2-3

Sz. 1224-1904.

PUBLICAȚIUNE.
Publicăm că în 15 Decemvrie

1904 la 10 ore a. m. se dă în aren
dă birtul comunal de aici, constătă- 
tor din 6 chilii și o sală mare. Tim
pul de arendă ține din 1 Ianuarie
1905 n. îucepend trei ani.

1^1

BANI!
Avem onore a aduce la cunoscința On. public, că în urma 

legăturilor avantajoase ce avem cu cele mai puternice bănci 
din țeră și străinătate, suntem în plăcută poșițiune a esopera 
cele mai ieftine și mai favorabile împrumuturi hipotecare. 
(Pe pământuri orî și unde, pe edificii însă numai la orașe și 
orășele). împrumuturile se dau pe termin de 10—50 ani și 
.anume: pe pământuri cu 4—4'/2°/o' Pe edificii cu 4’/2—5'/2°/o-

fi Pentru votarea unui împrumut se recer următorele dooumente: 1) es- 
trasul cărții funduare; 2) copia foii catastrale și 3) cărtioica de dare. Cu 
documentele deodată este a se trimite suma de 3 cor. pentru manipularea 
și pentru acoperirea speselor poștale.

Cu informațiuni și prospecte servim pe lângă trimiterea unei marcă 
poștală de 20 filer! pentru răspuns.

XX

Tot prin noi se pot contracta asigurări <1© vietă cu condițiuni $
ne mai pomenite, primind asiguratul la espirarea terminului de asigurare vL 
dividende pănă cam la 50% a sumei asigurată, er în cas de mârte nu nu- W 
mai că primesce erediî întrega sumă, ci li-se restitue și tote ratele solvite 
pănă la mortea asiguratului.

Iutrevinim cumperarea si vinderea de realități. — Cine 
doresce a cumpăra ori a vinde pământuri edificii, păduri, mine și’întreprin- 
dsrl industriale să ne descrie obiectul și tot-odată pentru corespondință și ,E’ 
ținerea în evidență taxa de 6 cor., contra cărei sumă facem oferte intere- 
saților misiunațl. M

In fine mijlocim cumpărarea de instrumente și snașine «gri- c) 
coie, precum și uiotoruri de ou-i-ee SOSU, dela cele mai mari fa- M 
brici și cu prețurile și oondițiunile cele mai moderate. A

Oferte sunt a sa adresa la:
„PECUNIA», 

întreprindere de credit, Sibiiu (Nagyszeben) 
Strada Foplăcii nr. 27.

(2)

MAREA BANCRUTĂ!
New-Y rk și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică de argEHtăriă s’a văcjut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă. 

JDu, sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

bfvîmD s prin urmare ori cui, următorele 43 P* □Uimu. ;bieete pentru mi’a sum& de îl. 0.00 și adecă:

1cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent 
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american;

cescl Victoria, englezesc!; 
candelabre de masă; 
strecurători pentru ceift; 
zaharniță;

42 bucăți la un ioc fi. 6.60
Tote cele 4S de obiecte sus amintite au costat mai 

nainte fi. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de C». JI. 60.

Argintul patent american este un metal alb, care 
trezi colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză,

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acâsta favo
rabilă, de ași procura acesta garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Telephon Nr. 7114.

Cadouri ocasionale și de nuntă!
(în economia casei.) 

llepou miciți Ba A. H IRSCH BERG-S 
Exporthaus von amerik. Patent-Silber-waarenfabrik 

I E II., HeuiitraiMltstrasse 19
Se trimite în provincia numai cu rambursa poștală seu ou trimiterea sumei e & 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: WÂ

Esta-as «iun scrisorile de reeunoseință.
Sunt fârte mulțamitâ eu trimiterea gamiturei, și să’mî mai trimiți încă o garnitură 

cu fi. 6.(10. — Kolozsvar. Exelens Baronin Biînffy.
Sunt forte mulțumit cu trimiterea garniturei, și să-mi mai trimiteți încă una. 

Bozovics, Sândor Keresztessy,
supi efect. 

Stimate Domnule!
Sunt forte mulțumit cu garnitura. Me rog a-i trimite și socrei mele, baronesei 

Nyary născ. de Somogyi, trei asemenea garnituri la Szunto.
Baron lulius Nyary.

Prețul de strigare este 800 Kr. 
și 2O.°/o sunt a se depune ca vadiu 
înainte, de licitare. Oferte închise să 
primesc. —

Oondițiunile mai de aprope să 
pot vedea în cancelaria comunală.

Ți nț ari, (Szunyogszek) (corn. 
Făgăraș) în 28 Noemvrie 1904.

Primăria comunală.
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Articole pentru cadouri de serbâtorile Crăciunului
cu prețuri forte scăzute

&. L. Lâszlo Succesorii,eoGeeoosGeGoooGoeoG Brașov, Tîrgul Inului nr. 29.
Și anume: njxxx sortiment bogat c^.e:

Basmale, Ciorapi, Pânzărie, Stofe de rochii etc. etc.
se vmde cm prețaaFÎ forte scădute»

«MnEnRsanDKSExzsinBBaKRiaamKE
Q

rr.'iCFSP- ■ »

Cadouri potrivite de Crăciun!
J______________________________ •_____ •__________________________________:JG

O
Prețuri scăzute. o

Nr. 9222-1904.

Publicațîune de licitație
a zălâgelor pentru dajdie.

In virtutea § 69 a art. de lege 
XLIV din anul 1883 se va vinde cu 
lictație publică zălOgele ce sau luat 
deia restanțieri cu dajdie, aruncuri 
și taxe cu acea adăogare, că obiec
tele zălogite a căror valbre nu trece 
peste 100 cor. se vor vinde si sub 
prețul cu cât s’au prețuit, acelea o- 
biecte iese a căror valOre e mai mare 
de 100 corone numai atunci dacă 
cel puțin 3/4 din valbre se va oferi.

Terminul licitației sau statorit 
pe diua de 9 Dec. a. c. dela 9 pănă 
la 12 ore înainte de prânz în piață 
înaintea sfatului. Aeăsta se aduce la 
cunoșcință publică cu acea observa
re ca prețul trebue plătit imediat.

Brass6 22 Nov. 1904.
Magistratul orășenesc.1-1,1547. I

XXXXXXXXXXXXXXXX

■ de închiriat ====== 
în Szăszsebes, piața mare (casa Onițiu).

Cu informațiunî servește
Dr. I- Elekes 

1—3,1576. în Szăszsebes.
xxxxxxxxxxxxxxxx

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rece ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, 

prea reci, seu viață neregulată și’au tra> un morb de stomac și anume:
Catar de stomac, cârcei (hârcia, mistuire rea,

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani eu efect bun
I' 8

SBJ *''*■*;

[i

Pomi,
Arbori decorativi, Borbonari, Sal
câmi, Gladici, etc. etc. se pot pro
cura cu deosebire din SCO hi de 
pomi de 30 jugere a lui'

Fischer & Comp.
în Nagyenyed (Ungaria)

Catalogs se trimit gratis și franco în limba 
germană, ungară și română.

Vinul de 'burueill (Krâuterwein) a lui ta
/ T................................-
f vindecătâre cu vin bun, intăresce stomacul șî organismul de j 
1 mistuire atomului. Vinul de buruieni delătură mistuirea rea, si ' 
r ---------- .

tatath U
Vinul «le buruieni este preparat din buruieni excelente și /
J__ ______ ____ x-________ n - w _ . ■ -

?•)
ajută la formarea de sânge sănătos. i

Folosirea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la 
început. De aceea sA se folosescă de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, 
râgăială, grefă, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva 
sticle de vin de buruieni.

A ’C0MW

fSVORUL de APĂ AMARĂ
1 FRANCISC IOSIF

se distinge
după declarațiunile autorităților medicale: 

„Resultat în totd’auna sigur și mulțumitor4'.
Prof. Or. Erliardt, Berlin, director al clinicei medic. 

„Chiar și în cantități miel are efect și nu este desagreabilă la 
beut44. Prof. Dr. Kussmaul, Heidelberg, director al clinicei medic, 
cantitate mică, abia 150 gr. are efect sigur.41

Prof. Dr. de Korânyi, Budapesta, director al clinicei medioale. 
general lăudată ca avend gust bun44.

Prof. Dr. de Bnlil, Miinchen, director al inst. patologic.
„Un gust mult mai bun, decât la alte ape44.

Dr. Hofmeyer, Berlin, medic dirigent al spitalului Elisabet. 
„Produce efect chiar și in cașul, când intestinul este iritabil, 

fără dureri și fără greutăți44.
Prof. Dr. de Loube, Wurzburg, director al clinicei medicale, 

„întrebuințarea este liberă de ori-ce consecințe desagreabile.44 
Prof. Dr. Baccelii, Roma, directorul clinicei medic. 

„Supără acțiunea stomacului, mai puțin decât alte ape mi
nerale44.

„în

„în

«țx și urmările ca : neastimper, colică, bătaie de inimă,
> " insomn'ă. congestiune la ficat, splină, hemoroide, se 

delătură întret-uițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac materii 
stricăciose prin eșirea ușoră la scaun.

Slâbiciwa, paliditatea feței, anemia., debilitatea, 
provin adeseori din mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. 
Persdne cari pătimesc de linsa de ?petit, nervositate, durere de cap, insom- 
n'e, tăngesc cu încetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de

Vinul de buruieni excită apetitul, ajută mistuirea și brănesce, 
prefaceri-a substanțelor, alină nervii excitat! și produce vioiciune de 

Mulțime de scrisori de mulțumire confirmă acestea.
Vin «le buruieni se capelă în sticle â 3 cor. și 4

Xr

viața, 
mișcă 
viața.

»in <le buruieni se capela în sticle a 3 cor. și 4 cor. 
în farmaciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, 
Feldiora, Uyefalva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Papolcz, Zâgon, Kovâszna, Beresnyo, 
Sopsi-Szt.-Gyorgy, Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, tl.-Baczon Zsombor, Darocz 
Homorod, Kdhalom, Ugra, Kacza, Zsiberk, Lemnek. Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, 
Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, Almâsmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, Voila, N.- 
Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasârhely, Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote 
farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal și din țevile străine. — Farmaciile din 
Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen Neustădter la „îngerul păzitor11, 
Ferdinand Jekelius la „Speranța11. — Trimite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale 

în ori și ce localitate din Austro Ungaria.
■"____ Se se ferescă. «le imitație.

Cereți anume Vin de buruieni a lui fcx. Hubert Ullrich.
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4500, 

spirt de vin 100.0, Glicerin 100’0, Vin roșu 2400, sirop de fragi 150’0, sirop de cireșe 
320 0, fincen. anason, rădăcina Helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini 
calmusa a. 10’0. Aceste părți constitutive să se amestece.

ă 
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Prof. Dr. Theodori, Bucurescî, medicul regal. 
„Chiar la întrebuințare mai îndelungată nu provâcă indisposiții44.

Prof. Dr. de Bamberger, Viena, director al clinicei medic. 
„Efect unitar, fbrte bun, chiar și la întrebuioțare mai îndelungată44. ?

Prof. Dr. Drasche, dirigintele secț. V., a spitalului general. 
„Se întrebuințăză cu folos pănă în ultimul timp.44

Prof. Dr. Schauta, Viena, director al olinicei I., pentru bole de femei.

Certificatul ministrului de resboiu c. și r. (secția sanitară) în Viena.
„Apa amară Francisc Iosif are aprope fără esoepție efect sigur și 

repede, necausând nici chiar la întrebuințare mai îndelungată indisposiții 
secundare. Bolnavii o beau bucuros din causa gustului plăcut/1

se
APA MINERALĂ „FRANCISC IOSIF«

pote căpăta în tote depositele cunoscute de ape minerale.
DIRECȚIUNEA în BUDAPESTA.

Spre n-se asigura contra amăgirilor, consumentul se cerâ expres
„Apa amară „FRANCISC IOSIF“. 22—0.1301.

TjiARMAC LA mea, aflătdre 
— într’un ținut locuit curat de 
Români, cu vendare 
6000 cor., si bine 
de vendare.

HEGYESY
1—10,1578 Kăpolnok-Monostor.

anuală de 
asortată, e

ĂRPAD

La Restaurantul

Odaia separată aranjată din nou și 
provecjută ca ventilație hydraulică, 
și care este fdrte potrivită pentru so
cietăți intime mai restrinse, este 
liberă îucă pentru câteva din 
săptămână, și se pote angaja de ase
menea societăți. 3—3,1548.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Conținutul următorilor articnlT 
Iligienici sunt întrebuințați de cei 
mai renumițl profesori și medici, și 
sunt declarați de forte buni.
QpflOfiilI contra tuset regușelil, dureri de piept; 
Uullu^lll ofticei, tusei măgăreștl. catarului, ast- 
mei, greutății de respirat, lungorei și tusei 
seci. Vindecă sigur și repede. — Prețul 1 cor. 
20 fii. și 2 cor.
PflTlQin TUIQfiPP contra durerii de ose. poda- 
udpblu lllwUlu grei, reumatismului recelilor. 
duierilor de cap, de dinți și nervi, precum și 
scrintiturilor. C*4e mai îmbătrinite bole le 
vindecă. — Prețul 1 cor. 20 fii. și 2 cor.

COntUPlTI con*'ra morburilor de stomach, pre- 
ullldllU cum lipsa de apetit, mistuirea rea, 
catarul și aprinderea de stomach, grețâ și vo

mare, sgîrciurile cele mai grele, Leac sigur. 
Folosește și la curățirea sângelui. — Prețul 1 
cor. 20 fii. și 2 cor.

Kaljotosaparil
T fivhnnhniK! în°biderea scaunului e causa di- 
JjUAlJUllUUllu feritelor morburi, precum pal
pitarea de inimă, amețeli, dureri de cap și 
altele. Deci cine sufere de încheierea scaunu- I 
lui, numai decât se comandeze Laxbonbons, za- I 
harele purgative, plăcute și dulci la gustat. I 
— Prețul 1 coronă.

Faceți încercare despre ori-ce arciool .și | 
Ve veți convinge.

Cornel Demeter,
apotecar în Szăszvâros, Piața școlei nr„ 39.

ijl mijloc escelent peut.ru cu-
1 rățirea sângelui Ia "sifilis, 

morburile tinerețelo'. —Prețul I sticlă. 2 cor.
11

peut.ru

