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De vorbe frumóse suntem sătui!
Rëspuns ta 'articolul lui Francise Kossuth 

„Maghiarii şi Românii“ .

I.

In fóia „Lumina“, care iese delà 
ânul nou în limba română cu banii 
DJubului independist, Francise Kossuth 
publică un al doilea articol subscris 
le el. Vorbesce despre „Maghiari şi 
tomâni“ şi despre aceea cum ar tre- 
mi së trăiască unii cu alţii în pace şi 
lună înţelegere.

Kossuth Ferenc vrea së se înfă
ţişeze în „Lumina“ lui ca om al tim
pului şi lumei nouă, care vede şi simte 
ce se póte şi ce nu se póte în vécul 
al douëdecilea. In adevër însë cânte
cul, ce’l cântă elf este tot cântecul 
vechiü al tatâne-sëu de acum 57 de 
ani, care nici decum n’a putut stră
bate la inima poporului român.

Se scie, că conducëtorul de aejï 
al partidului independist a crescut şi 

trăit pană în anii înaintaţi ai băr- 
)ăţiei în Italia, unde se afla şi tatăl 
sëu Ludovic Kossuth. împrejurarea 
acésta ne es plică de ce Kossuth-fiiul 
e mai puţin preocupat şi mai liberal 
în judecata sa, decât suntem obici
nuiţi a-i vedé pe conaţionalii sëi, 
crescuţi mai mult Ia şcolile unguresci 

WfliitèijÈB&çr acel şovinism- -urieiesy 
care numai aici în atingere cu naţio
nalităţile s’a putut nasce. Acésta se 
vede şi din articolul apărut în „Lumina“, 
despre care vorbim.

Francise Kossuth nu e aşa de 
strimt la inimă ca cei mai mulţi din
tre soţii sëi de luptă, când vorbesce 
de Români şi de dreptul ce-1 au şi 
aceştia së vrea së trăiască cu limba 
şi cu obiceiurile lor. Gândul lui e mai 
ridicat. Dér ori cât de mult i-ar şopti 
consciinţa sa, că în privinţa acésta se 
face mare nedreptate Românului, el 
tot nu recunósce că Maghiarii au pë- 
cătuit. Şi aici se tradézá, că a învë- 
ţat delà tatăl sëu së fie şi el viclén 
şi férte închipuit pe rolul şi însuşi
rile rassei, care a asimilat familia sa, 
odinioră slovacă. Modul de cugetare 
şi părerile sale mai tradézá, că trăind 
pană aprópe de 40 la ani în strëinà- 
tate, îi sunt multe cu totul necunos
cute, ce s’au petrecut şi se petrec în 
raporturile dintre Maghiari şi Români.

In articolul din „Lumina“, Fran- 
jcisc Kossuth atinge dér unele mo- 
f mente cari, cum am cjlis, ní-ar puté 
face së credem, că e pëtruns de cele 
mai liberale şi drepte sentimente iaţă 
cu Românii. Intre altele spune, că a- 
àevëratului Maghiar nici nu-i vine în 
minte së dusmânéscà pe Români şi 
limba lor şi că în secolul al XX-lea 
nici vorbă nu póte fi de sugrumarea 
unei naţionalităţi de milióne de su
flete şi cu putere de viaţă; că ade- 
vSraţii Maghiari numai bucura se pot, 
déca Românul se cultivă, déca îşi 
cultivă limba şi se alipesce de religi- 
unea lui, căci un popor, care nu-şi 
pâsirézâ caracterul sëu naţional, este 
neputincios şi decăzut, ér Ungaria 
are nevoie de cetăţeni viguroşi; că 
n Ungaria ar trebui s ë  fie ca în El

veţia, unde trăesc împreună în feri
cire şi bună stare trei naţiuni: ger
mana, francesă şi italiană şi unde

nici una din aceste nu «ineetéza a fi 
elveţiană, deşi se află în nemijlocită 
vecinătate cu puternica Germanie, 
Franţă şi Italie.

Trebue sé spunem, că la acest 
esemplu nu s’au provocat nici-odată 
în cei patru-(Jecî de ani din urmă 
politicianii maghiari militanţi, aşa că 
în punctul acesta am trebui sé con
statăm, că Fr. Kossuth se deosebesce 
în vederile lui esenţial de aceşti po- 
liticiani, décá celelalte păreri şi afir- 
maţiuni ale articolului séu nu ar slăbi 
şi întuneca aprópe de tot părţile lui 
luminóse.

Mai íntáiü de tóté pornesce şi 
Kossuth-fiul dela părerea neadevSratăşi 
nesinceră, că între Maghiari şi Români 
ar domni numai o „neînţelegere“, că 
Românii fără causă şi-ar teme na
ţionalitatea, limba şi obiceiurile etc. 
de Maghiari, fiind-că nu-i cunosc cum 
se cade. Aşa au (Jis şi dic totdéuna 
maghiarisatorii, că totul se reduce 
numai la o neînţelegere, că poporul 
e sudus de „agitatori“ duşmani ai 
maghiarismului. Aşa vorbesce şi Kos
suth de neînţelegere, cu deosebirea, 
că pentru acésta nu bagă vina agi
tatorilor, ci numai împrejurărei, că 
„Românii nu cunosc în adevér pe 
adevăraţii Maghiari“.

Vom vedé îndată cine sunt ade
văraţii'Maghiari ăî lui Kossuth "despre 
cari susţine, că nici în minte nu le 
vine a combate şi prigoni limba ro
mână. Mai ’nainte vom cita o altă 
afirmare a lui, ce o audim din gura 
tuturor politicianilor maghiari, când 
e vorba de drepturi şi de dreptate 
pentru naţionalităţi, fără deosebire 
décá aceşti politicianî sunt Maghiari 
adevăraţi ori nu. Kossuth dice :

»Nu e ţdră în lume, unde grupuri 
de popóre de limbă străină în număr atât 
de mic, să-şi fi putut păstra prin văcuri 
religiunea, drepturile, obiceiurile şi limba 
lor, ca în Ungaria«.

»Vecurî întregi nu le-au supărat Ma
ghiarul, atunci, când forţa şi violenţa din 
tété părţile şi pretutindeni era ia ordinea 
dilei«.

»De ce i-ar supăra acuma, când li
bertatea publică, pentru care luptă Ma- 
gniarul, n’ar suferi escepţiune?«

Tot aşa îi audim pe toţi lăudân- 
du-se cu toleranţa, bunăvoinţa şi ge- 
nerositatea maghiară. Dér cine au 
fost Maghiarii în téra acésta, ca sé 
fi putut aşa uşor sé sdrobésca şi sé 
nimicésca popórele „de limbă străină“, 
décá ar fi voit sé întrebuiţeze pute
rea şi violenţa? Óre n’au fost, şi nu 
sunt chiar astădi, şi Maghiarii un po
por mic? Şi nu urmézá óre de aici, 
că şi décá au vrut, n’au putut sé 
sdrobésca miliónele de Români, cari 
trăesc împreună cu ei în acésta térá?

Nu e deci în nici un cas un me
rit al lor, déca Românii şi-au păstrat 
prin vécurí religiunea, obiceiurile şi 
limba lor. Cât pentru drepturi, Ko
ssuth pare a aiura, căci istoria arată 
destul de convingétor, că Românii j 
din ţerile acestea au fost succesiv j 
despoiaţi de drepturile lor, pană ce i 
au fost declaraţi chiar prin lege de j 
naţiune tolerată şi supusă bunului j 
plac al principelui şi al domnilor de | 
la cârmă.

A dice că Maghiarul n’a supărat 
pe Român sute de ani, când Roma-!

nul prin lege a fost oprit a umbla Ia 
şcolă şi a-se îmbrăca ca óinenii, este 
Ceva cam cutezat chiar şi din partea 
lui Francisc Kossuth, care şî-a petre
cut anii cei mai frumoşi ai vieţii sale 
îsi stréinátate.

Sé lăsăm însă la o parte vre- 
mile vechi, pe când pretutindeni „vio
lenţa şi forţa erau la ordinea cjilei“ 
şi se ne mărginim la vremile de ac|i. 
Kossuth 4ice, ca şi de aceea Maghia
rii nu supără pe Români, fiind-că 
libertatea publică, pentru care luptă 
ei aeji, n’ar suferi a-se face escepţie 
cu Românii. Cu tóté astea, ce ne 
înfăţişeză periodul celor 40 de ani 
din urmă de stăpânire maghiară alta, 
decât un şir lung de escepţii, ce s’au 
făcut cu Românii şi cu celelalte na
ţionalităţi, avendu-se în vedere nu
mai hrănirea egoismului maghiar, 
libertatea, bunăstarea şi stăpânirea 
exclusivă a rassei maghiare ?

Ce sunt tóté legile aduse dela 
1867 pentru regularea raporturilor 
între Maghiari, Românişi celelalte na
ţionalităţi, décá nu un şir lung de ne* 
dreptăţirî, de eseepţlonărî şi de pri- 
vilegiărî numai şi numai în favorul 
maghiarismului. „Libertatea publică“, 
pentru care a luptat şi luptă Maghia
rul, nu este libertatea pentru toţi, 
adecă şi pentru Român şi ceilalţi 
locuitori, "ci e numai libertatea pen
tru el însuşi şi pentru asigurarea 
stăpânire! absolute maghiare. De 
acésta trebuia sé ţină sémá condu
cătorul partidului independist şi al 
coaliţiei şi sé nu vorbéscá despre 
lucruri, ce n’au existat şi nu există.

In caşul acesta Kossuth s’ar fi 
ferit de sigur a invoca exemplul El
veţiei, „unde trăiesc împreună în fe- 
cire şi bunăstare trei ilâţîuni“. In 
Ungaria şi Transilvania trăiesc încă 
şi mai multe. Dér cine pórtá grije 
de fericirea şi de bunăstarea lor? 
Unde este libertatea, unde sunt drep
turile lor? Ori că e tot una pentru 
fericirea şi bunăstarea mai multor 
naţiuni diferite dintr’o ţâră, déca fie
care se bucură de libertate şi drep
turi egale, séu décá numai una din ele 
monopoliséza totul în stat, făcendu-se 
tutor peste celelalte şi domnind peste 
ele în modul cel mai intolerant şi 
despotic?

E uşor lui Kossuth a le vorbi 
Românilor de Elveţia şi de naţiunile 
ţie acolo, cari se înţeleg de minune 
şi sunt mândre a-se numi Elveţieni. 
Dór care politician maghiar vré sé 
scie. că în Ungaria şi Transilvania 
mai există şi vre-o altă naţiuue cu 
drept de existenţă în afară de naţiu
nea maghiară? Şi totuşi cjice Kos
suth în articolul séu, că aşa trebue 
sé f i e  şi în Ungaria ca şi în Elveţia!

Ce vrea el, ce înţelege el sub 
asta? Vrea sé amagésca numai pe 
cetitori cu vorbe umflate, când şi 
copii de şcolă sciu adî, că deosebirea în
tre stările din Elveţia şi Ungaria este 
ea cerul de păment?

In Elveţia naţiunile îşi fac ele j 
însele legî după trebuinţă şi nimeni j 
pe lume nu cutéza a se atinge de i 
dreptul lor de limbă. In Ungaria na- j 
ţiunile nemaghiare nu numai că nu j 
numără nimic şi n’au nici un drept ca ■ 
naţiune, ci nici ca indivizi „de limbă I

străină“ nu sunt admise la facerea 
legilor, fiind-că şi dreptul electoral s’a 
secuestrat aprópe esclusivdecătră „na
ţiunea domnitóre“, ér dreptul delimbă 
li-se calcă după plac.  ̂ ^

N’ar ajuta ínsé mult nici atunci, 
când naţiunile ar fi cât de cât recu
noscute şi în Ungaria, deórece Kossuth 
ne spune, că Românii numai atunci 
s’ar puté bucura de fericire şi de 
bunăstare în Ungaria, când ar sci taţi 
unguresce!

Revista politică.
* Evenimentul (jilei în situaţiunea 
politică internă îl constitue a<Ji fără 
îndoială audienţele m in istru lu i preşe
dinte ungar bar. Fejervary la pala
tul din Viena. Fejervary a fost pri
mit şi ascultat de repeţite-ori în tim
pul din urmă, ba nu de mult el a 
fost primit de monarch de trei ori 
după olaltă, timp de mai multe óre. 
Audienţele acele n’au produs însă sen- 
saţie deosebită, pentru-că se sciea, că 
Fejervary se mărginea a face monar- 
cbului simple rapórte asupra situa- 
ţiunei.

Despre audienţele de alaltăeri şi 
eri se (Jice însă, că sunt de o deose
bită importanţă politică şi că e vorba, 
ca în Viena să se aducă acum deci- 
siunî de mare însemnătate în ce pri- 
vesce situaţia critică din Ungaria.

Ministrul preşedinte Fejervary sé 
fi presentat Maj. Sale nisce proposi- 
ţiuni asupra cărora se discută şi chib- 
zuesce acum, şi monarchul se fi pe
trecut (liua de eri íntrégá cu studia- 
rea acestor proposiţiunî, chemând în 
ajutor şi pe consilierii săi mai apro
piaţi. De aici vine, că domnitorul a 
primit eri în audienţă, îndată după 
Fejervary, pe ministrul preşedinte a- 
ustriac Gautsch, apoi pe ministrul de 
esterne contele Goluchowski şi la urmă 
pe ministrul de résboiü Pitreich.

Eri ministrul preşedinte Fejervary 
a fost primit din nou într’o scurtă 
audienţă şi după o scire ultimă, el 
va rémáné încă în Viena.

*

In legătură cu acésta, sunt inte
resante nisce declaraţiunî aie unui 
distins bărbat politic austriac, care 
jocă rol în politica austriacă. EI 
a dis, că Majestatea Sa nu se va 
abate n ic i cât un f ir  de pér dela 
punctul séu de vedere în  cestiunea 
concesiunilor m ilitare. Monarchul ţine 
şi acum cu tărie la punctele progra
mului, ce le-a comunicat şefilor opo- 
siţiei în memorabila audienţă de 5 
minute, şi când Fejervary i-a raportat 
acum în urmă asupra înclinărilor spre 
pace ale coaliţiunei, ori cât de mult 
a stăruit el pentru pace, a trebuit 
se se convingă, că în Ungaria numai 
atunci va fi posibilă pacea, déca coa- 
liţiunea se va conforma în  preten- 
siunile ei program ulu i stabilit de 
Coronă. Altă soluţiune este imposi
bilă. Décá coaliţia nu va ceda, are sé 
se încerce o soluţiune şi fără de ea, 
şi politicianii maghiari pot sé se aş
tepte în caşul acesta, ca guvernul 
Fejervary sé rémaná mult timp încă 
în funcţiune.
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Adi oii mâne se va ţine în Viena 
un mare consiliu m ilita r sub presi- 
denţia Maj. Sale. Vor ii de faţă la 
acest consiliu : ministrul comun de 
răsboiu, şeiul statului major general, 
inspectorii de trupe şi inspectorii su
premi dela cavalerie şi artilerie.

Asupra acestui consiliu se col
porteze deja de pe acum diferite 
versiuni. După o scire din Viena se 
vor lua măsuri în acest consiliu pen
tru înfrângerea resistenţei naţionale 
maghiare. După o altă versiune mi
nistrul de resboiu Pitreicli va da lă
muriri asupra pretensiunilor militare 
ale coaliţiunei.

❖

Intre Austro-Ungaria şi Serbia 
e pe cale de a isbucni un resboiu va
mal. Causa conflictului este tratatul 
de uniune vamală între Serbia şi Bul
garia, ce s’a fost încheiat înainte cu 
şâpte luni, tratat despre care cei din 
Viena nu scieau nimic şi prin care 
Austro-Ungaria îşi simte păgubite in
teresele sale comerciale în Balcani.

Se urmau tocmai negocieri în 
Viena între delegaţii şerbi şi guver
nul austro-ungar pentru încheierea 
unei convenţiuni comerciale, când în 
urma unei indiscreţiunî din parte bul
gară, s’a descoperit tratatul de uniune 
vamală între Serbia şi Bulgaria. Ofi
ciul de esterne austro-ungar a cerut 
atunci dela Serbia, s6 renunţe la uni
unea vamală cu Bulgaria, ori cel pu
ţin să facă în tratatul de uniune mo
dificări. Guvernul din Belgrad a răs
puns, că e gata a împlini cererea 
Austro-Ungariei, va face modificările 
cerute, ba că va renunţa chiar la u- 
niunea vamală cu Bulgaria.

Intr’aceea o mare agitaţie s’a 
produs în cercurile oposiţionale şi chiar 
guvernamentale din Belgrad, care a 
avut drept urmare, că guvernul ser- 
besc a declarat printr’o notă, că nu 
pdte să renunţe la uniunea vamală 
cu Bulgaria, ci cel mult va lace mo
dificări în tratat.

In urma acâsta în consiliul comun 
de miniştri ţinut la 18 Ianuarie în 
Viena, s’a luat hotărîrea, ca prin re- 
presentantul austro-ungar din Belgrad 
se înmâneze guvernului serbesc o notă 
în care se (jficea, că negocierile va
male nu se vor continua, pănă când 
Serbia nu-şî va împlini promisiunea 
dată de a nu presenta Scupştinei tra
tatul de uniune vamală cu Bulgaria 
cât timp dureză tratările asupra con
venţiei vamale cu monarchia nostră. 
I-s’a mai cerut. Serbiei să se oblige, 
ca în caşul când se va face conven
ţia comercială, ea se modifice tote 
acele puncte din tratatul cu Bulgaria, 
pe cari Austro-Ungaria află necesar 
a-se modifica. Serbia însă a refusat 
împlinirea acestei pretensiunî a Aus
tro-Ungariei.

A urmat, deci, ceea-ce trebuia 
să urmeze. S’a închis adecă graniţa 
ungară dinspre Serbia pentru impor
tul vitelor cornute, oi, capre, carne 
crudă din Serbia, lucru ce s’a mai 
întîmplat odată sub Banffy.

La măsura acésta Serbia a răs
puns cu aceeaşi măsură, înciudând 
graniţa sa pentru tóté mărfurile din 
Austro-Ungaria. —  Comercianţii din 
Belgrad au hotărît într’o întrunire a 
a lor, se retragă tóté comandele ce 
le-au făcut în Austro-Ungaria. Ei fac 
propagandă printre funcţionari în sen
sul de a da afacerei o însemnătate 
politică naţională şi a-i încredinţa, că 
în cas de résboiü vamal, ei trebue să 
pună la disposiţia guvernului jumă
tate din lefurile lor. Spiritele în Bel
grad sunt forte agitate. Tóté foile sâr
besc! atacă violent Austro-Ungaria.

Se susţine, că Austro-Ungaria. a 
fost informată, că aşa disa uniune 
vamală sârbo-bulgară nu este decât 
paravanul după care se ascunde o 
înţelegere politică. La convenţiunea 
cu Bulgaria au fost anexate mai multe 
protocóle, în cari s’au stabilit basele 
unei alianţe politice şi ale unei înţe
legeri asupra unor puncte, car! pri
vesc forte,de aproţie viitorul Austro- 
Ungariei.

Mai adaugem, că guvernul sâr
besc a publicat erî un comunicat prin 
care îşi exprimă părerea de rău pen
tru declararea răsboiului vamal. In 
acel comunicat se spune, că Serbia 
e gata să reîncepă ori-când tratările, 
decă Austro-Ungaria o va învita la 
acésta.

Representanţa oraşului Lugoşifi
şi „revoluţiunea“ română.

In şedinţa de Luni a representanţei 
oraşului Lugoşiii a fost la ordinea diiei 
cestiuneaîmproeesuării foii unguresc! »Pesti 
Hírlap«, pentru-că acesta íóie publicase 
nisce minciuni miserabiie la adresa popu- 
laţiunei române din Lugoşiii şi îm^pejui- 
rime, care ar sta în preajma unei revolte. 
In şedinţa representanţei oraşului din 21 
Dec. a. tr. s’a luat conclusul, ca magistra
tul oraşului se intenteze proces de pressâ 
contra diarului „Pesti H írlap“.

In şedinţa de Luni representanţa ora
şului s’a ocupat din nou ce acésta cesti- 
une. Fiscul oraşului, ocupându-se cu Ges
tiunea intentării procesului, e de părere, 
după cum raporteză »Drapelul«, că cele 
publicate de »Pesti Hirlap« conţin crite
riile faptului punibil, dér în sensul legii nu 
oraşul este în drept a face proces, ci Ro- 
mânii, deci declarând că se supune decisu
lui representantei — propune, ca oraşul se 
dea declaraţie în diarele budapestane, în 
care să se înfiereze scorniturile publicate, 
ér intentarea procesului să se lase popo- 
raţiunei române, căci acésta este insultată 
prin comunicatele din cestiune.

Membrul Dr. V. Branisce propune să se 
ia la cunoscinţă părerea fiscului, dér pro
punerile să nu se ia în considerare şi de
cisul din şedinţa premergătore să se des
fiinţeze.

Comunicatul diarelor din cestiune — 
dice vorbitorul — are tóté criteriile agita- 
taţiei contra naţionalităţii, conform §-ului 
172 din codul penal şi acest delict este 
a-se urmări din oficiu.

D-nii procurori însă aşa se vede, se 
folosesc de disposiţiile acestui § numai 
când vréu se ne înfunde pe noi în tem
niţă, ér când noi suntem de fapt ultra
giaţi — cum constată d-1 fisc al oraşului 
—  par a nu ave cunoscinţă despre acest 
paragraf.

Decă procurorii nu-şî sciu datoria, 
noi nu vom cerşi de la ei să ne repare 
onórea, căci buna reputaţiune a poporului 
nostru stă cu mult prea sus, decât să ne 
altereze scorniturile unor foi, lipsite de 
scrupul! şi de conscienţă. De altfel cesfi- 
unea este pentru publicul maghiar o ces
tiune de bun simţ, şi decă acestui public 
îi place să fie hrănit cu asemenea asmu
ţă rî, noi îl putem deplânge şi compătimi, 
dér nu-1 putem ajuta.

Propunerea d-lui Branisce, căreia s’a 
alăturat şi membrul Dr. St. Petrovici, s’a 
primit cu unanimitate de voturi.

Mişcarea naţională din Basarabia.> y

Partidul naţionalist român din Basarabia 
lucreză acumalaalcătuirea programului său 
de acţiune. El a împărţit íntréga Basara
bie în trei regiuni: 1. Regiunea sudică, 
unde elementul străin e preponderant: 2. 
Regiunea centrală, unde elementul ro
mân e absolut covîrşitor, şi 3. Regiunea 
nordică, unde Moldovenii sunt pe jumăta
te ruşi ficaţi.

In  regiunea sudică — care e destul 
de mare, cuprindénd districtele Ismail, Ac
kerman şi o parte a judeţului Bender, na
ţionaliştii români au de dus o luptă mai 
grea, de óre-ce acolo sunt colonii bogate 
de Germani, Bulgari şi Ruşi. Aceste colo- 

Hnfi, ţ>e lângă bogăţiile lor, mai în
majoritate, şi autorităţile fiind rusescî Ie 
susţin şi ele. Dér şi Românii au pe ce se 
sprijini: limba, care e atât de elastică şi 
uşor de învăţat şi tradiţiile de pe timpul 
dominaţiunei române pe malul nordic al 
Dunărei.

In  regiunea centrală, care e şi ea des
tul de mare, intre judeţele: Bender (nutot), 
Chişineu, Orhei. Bălţi (partea de sud) şi Soroca 
(3/4 de la sud.) lupta pentru naţionalita
te e forte usóra, de óre-ce Românii sunt 
aici în masse compacte, numai pe alocuri 
câte o colonie de Muscali, Ruteni ori Evrei. 
Insă şi aceste colonii sunt aprópe roma- 
nisate. Opera de naţionalisare o înlesnită 
aici şi prin presenţa numeróselor comune 
răzoşesci, cari sunt adevărate cuiburi ale 
naţionalismului român din Basarabia.

Partea nordică a Basarabiei — cu- 
prindend judeţul Hotin, un sfert din jude

ţul Soroca şi o treime din judeţul Băii! — 
e forte mult slavisată. Iri limbă nu s’au 
păstrat decât vre o 300 cuvinte românesc!, ţ 
restul sunt cuvinte slave, luate din limba * 
rutenă, muscălescă populară şi rusescă li
terară. Afară de acesta slavismul formeză 
aci majoritatea şi e aprăpe de basa sa: 
centrul Rusiei. Lupta aci va fi anevoiăsă 
şi nici nu se pot pune multe speranţe pe 
acesta regiune.

Partidul naţionalist român îşi pro
pune acum se introducă şi se-si întindă 
acţiunea şi în acele regiuni de peste Nis
tru, car! sunt locuite de Români. Aceste 
regiuni formăză un fel de olin, care se în
fige în Ukraina, ţinendu-se de marginea 
nordică a stepelor Mărei Negre. Acest olin 
merge pănă la Nipru, unde se termină as
cuţişul seu, er basa se află tocmai pe Nis
tru. Din punct de vedere geografic, acest 
olin ar trebui se formeze partea integrantă 
a regi unei centrale.

CondiţkmUe t\e luptă pentru naţiona
litate sunt aci forte diferite şi partidul 
naţionalist român acuma tocmai vrea să-şi - 
dea sema despre aceste con d iţi uni.

SOIRILE DILEI. I
— 12 Januar.'e v. ■

P r i e t i n i e  f r a n c o - r o m â n ă .  Marele diac 
frances »Figaro« publică o adresă, ce i-se 
trimite din Bucurescî şi prin care i-se 
muiţămesce de iniţiativa luată pentru con
stituirea unei societăţi iranco-române, care 
să aibă de scop cultivarea prietinie! celor 
două ţări. Adresa spune : »Suntem încre
dinţaţi de bunele efecte ale iniţiativei. 
Realisarea proiectului d-vostră răspunde 
celor mai scumpe dorinţe ale Românilor, 
cari au avut totdéuna pentru Franţa cea mai 
vie şi adâncă afecţiune.« Adresa e sem
nată de cele mai de séma personalităţi 
române, între cari Barbu Delavrancea, Di- f 
sescu, Missir, Filipescu, Istrati, Mihail Can- 
tacuzino şi forte mulţi deputaţi, senatori 
şi profesori. »Figaro« invită din nou îu 
mod călduros pe Francesi să adere Ia liga 
franco-română spre a-şî arăta simpatia 
pentru fraţii latini de pe malul Dunărei.

F a s iu n i l e  a s u p r a  d a t o r i i l o r  in t a b u la t e
pe moşii p ia ié i  interesét
pentru datorii, seu rente intabulate pe 
case şi pământuri, dobândesc un scădă- 
mânt al dării suplementare, adecă al a- 
runcului după darea de casă şi pământ, 
déca fac în timpul prescris de lege fasiu
nile lor asupra acestor datorii intabulate. 
Fasiunile se pot face pănă la 31 Ianuarie 
st. n. 1906 pe blanchete, ce se capătă la 
tóté primăriile (antistiile) comunale şi se 
pot preda în decursul orelor de oficiu pro- 
văfjute cu datele şi cu subscrierea nece
sară La cas de bóla séu ivindu-se altă 
piedecă, din pricina căreia cineva n’a pu
tut preda la timp fasiunea sa, celui împe- 
decat îi stă în drept a face o cerere de 
justificare, arătând căuşele, pentru cari a 
fost împiedecat şi înaintând fasiunea da
toriilor sale pe imobile pănă la 15 Febru
arie u. c. tot la primăriile comunale şi la 
perceptoratele orăşenesc!. Cel ce n'a îna
intat fasiunea sa pănă la 31 Ianuarie n. 
séu n'a justificat întârzierea ei pănă la 
15 Februarie st. n. 1906, pierde avantagiul 
ce i-l dă legea pe acest an, adecă nu i-se

FOILETONUL »GAZ. TRANS.«

„ M a s a “ .

Se scie, că obiceiurile la nunţile ro
mânesc! se deosibesc după ţinuturi. Ast
fel, pe valea Hârtibaeiului, comuna Fofel- 
dea din comitatul Sibiiului, mi-s’a dat 
ocasiune se fiu de faţă şi să iau parte ia 
o petrecere poporală, care n’ara vădut’o 
în alte părţi locuite de Români.

Intr’ale mâncării ceremoniile la nunţi 
sunt. forte simple în părţile acestea. Nunta 
ţine, ce e drept, trei dile. Voie bună cu 
preumblări de la socru mare la socru mic, 
de la socru mic la socru mare, preum
blare la naşi, şi totuşi cheltueli modeste.

Dér nu voesc se vorbesc de astă 
dată despre nunţi.

O urmare a nunţii este Masa, obi- 
ceiu religios, împreunat eră cu mâncări, 
beuturî şi multă voie bună. Fie-care pă- 
reohe cununată îşi ţine de sfântă datorie 
să pună masa. „Fără masă nici nu se

póte ajunge în raiti, decă ajungi, n’ai ce 
mânca, décá nu pui masă în lumea asta.“

Masa se pune de obiceiü la anul 
după cununie. Se pune însă şi mai târ
ziu, după cum îi dă finului mâna; o pune 
însă bucuros, pentru-că el la Masă capătă 
darul de la naşi, nu la nuntă. La Masă 
învită şi naşii şi finii de regulă pe né- 
tnurî, pe vecini, dér şi pe alţii pe cine 
vréu.

Pe mine mă poftise naşul Torna Sava, 
un fruntaş din comună. Părintele îmî spu
sese mai dinainte, că voiii fi chemat.

Era Duminecă. După biserică. Intru 
cu preotul în curtea finilor. In curte dea- 
lungul, aprópe cât ţine curtea, era întinsă 
o masă mândră şi frumósS. In capul ei 
erau două mese de casă, acoperite cu feţe 
de mese, lipită de acestea o scară lungă, 
aşedată pe scaune, pe ea scânduri şi pe 
da-asupra éra acoperită ou feţe de mese

Pe masa din frunte era aşedat Po- 
mul séu M enü*), o créngá frumosă de măr,

*) In alte părţi pomul îl pune la nunţi. Aici 
nu se ptílie la nuntă. 1

cu mai multe crăci, décà se pote cu 
frunte, împodobit cu mere frumose roşii, 
cu un şir de aţe cu prune uscate şi mă
ceşe, o luminare de ceră de stupi, împle
tită din mai multe feştile. In împletitură 
se află 2—3 mere. Răzimate de pom sunt 
două scări lungi de pâne, pe cari se suie 
naşii la ceriu.

Tot aici se mai află doi colaci mari, 
aprope fără gaură la mijloc, doue năpo- 
roşne, un fel de prescură mai mare, doue 
blidişele cu urez fiert, cu câte o lingură 
de-asupra, doue ulciore pentru apă, în gru
mazi cu câte un colac şi cu câte un măr 
de-asupra, doue cămeşi cusute frumos, una 
pentru naş, alta pentru naşă.

De-a lungul pe celelalte mese, porni 
împodobiţi cil mere, colaci mai mici şi 
capetele, de comun trei. Fie-care cap con
stă din doi colaci, la mijloc două orăstate 
şi doi arohanghell. Pe colaci şi celelalte 
pani, pe fie-care se află câte o luminare 
de céra. Er în capul mesei de a doua, doi 
inşi ţin vitéua, care o einstesce naşul. 
Acésta este lucrul principal la punerea

mesei. Ea este bucuria finilor. In caşul 
nostru era o viţea, 1 assă de Sviţera, cum
părată cu 27 corone. Firesce, era îrapodo- i 
bită cu panglici şi luminări în corne.

îndată după sosirea preotului, vin 
naşii cu invitaţii lor. Ei încă aduc un 
pom şi doi colaci mari. Din aceştia unul 
se schimbă cu alt colac din ai finului. 
Intre alte podobe, pe pomul naşului se 
află un giolgiu şi o păstură, două obiecte 
de îmbrobodit pentru fina.

După-ce se adună cu toţii, fiind cur
tea aprope plină, preotul începe slujba, l 
care se sfîrşesce cu colivă. La slujbă se § 
pomenesc vii şi morţi, în spiţe depărtate, ; 
din partea finilor, cum şi nunii. Coliva | 
constă din fărâmături de colac, tăiate ea 
anafora, nu din grâu fiert, cum se obicî- 
nuesce în alte părţi.

După terminarea slujbei, preotul în
cepe împărţirea bogăţiilor de pe mese. 
Mai întâiu chemă pe naşi şi le spune, că fi 
finii lor, din dragoste, vreţi se le facă li 
nisce „cinsturl“ . Ecă. nasule, o cămaşă 
frumosă, hai se vedem potrivesce-se?(luând
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mai scade nimic din aruncul după casă şi 
pământ.

Cărţi românesc! confiscate. Precum 
cetim în »Revista Bistriţei«, judele de in
strucţiune şi procurorul din Bistriţă au 
făcut în 12 Ianuarie perchisiţie în biblio
teca reuniunei române de cetire din Za- 
gra şi au confiscat urmátórele cărţi: Is
toria Românilor sub Mihaiü Vodă Vitézül, 
de Bălcescu (2 ediţii); Românii din regatul 
ungar şi politica maghiară de I. .Slavic!; 
Discursul lui V. A. Urechia, rostit în senat 
la 2 Decemvrie 1893; Discursul lui D» A. 
Sturdza la desbaterea adresei, rostit la 9 
şi 10 Decemvrie 1894; şi Istoria Românilor 
de Xenopol (3 volume.)

De c e  merg s o l d a ţ i i  r o m â n !  c u  m u ~  
S ic a  la b is e r/ C ă ?  întrebarea acesta opune 
»Ellenzék« din Cluşiii comandei militare. 
Se scie adecă, că la Bobotéza se face pre- 
tutindenea sfinţirea apei cu paradă mili
tară. Lucrul acesta însă îi supără rău pe 
şoviniştii din Cluşiii şi ar dori să nu se 
mai întîmple. — Să mai aştepte însă pu
ţin jupânii de ţla »Ellenzék« pănă ce va 
isbuti Kossuth să introducă în armată co
manda maghiară, atunci póte îşi vor vedé 
şi ei dorinţa realisată.

D 'l Frederic Neugeboren, judecător
de tribunal în pensiune simpaticul oc
togenar eu barba albă, a fost părtaş 
Duminecă după amiaţji unei distincţiuni, 
cu care l’au onorat membrii casinei ger
mane din ocasiunea împlinirei a 40 ani, 
de când d-1 Neugelboren e cassier la a- 
cdstă societate. Preşedintele Dr. Fr. Czell 
a relevat meritele iubilarului menţionând, 
că în tot timpul şî-a împlinit serviciul în 
mod gratuit. Jubilariilui i-s’au oferit por
tretul său pictat de măestrul Coulin, pre
cum şi un ciasornic de aur cu lanţ. Tot
odată a fost ales membru onorar al ca
sinei.

Pânză coaliţionistă. Negustorii Kis
falvi & Stern din Budapesta au cerut voie 
lui Kossuth, să pótá pune în vânzare 
pânză sub vigneta de »pânza oposiţiei coa- 
lisate«... şi Kossuth şî-a dat învoirea ca 
jupânii să-şi vîndă maria sub numita 
firmă. Câte minunăţii nu mai face coa
liţia !

La alegerea preşedintelui republicei
' franC6S8 întîmplată la 17 Ianuarie în Ver
sailles s’au telegrafiat într’o jumătate de 
drâ, adecă de la 4—4%, 98.000 cuvinte şi 

-s!au comunicate telefonice. Servi
ciul telegrafii a funcţionat escelent, graţie 
măsurilor luate de administraţia telegra
felor. Depeşa dată la órele 4 în Versailles 
la 4.10 s’a înmânat în Alger (Africa). In 
Brasilia (America) scirea despre alegerea 
lui Falliéres a sosit în 7 minute 30 se
cunde. Telegrama adresată la Newyork a 
sosit la Brest în 2 minute, ér de aici prin 
cablul submarin al societăţii franceze în 3 
minute la Newyork.

Român! nanorociţ! reîntors! din Ame
rica. Cetim in foile din România, că in 
$iua de 5 Ianuarie au sosit ia Predeal, 
venind din America (Argentina) 6 familii 
compuse din 23 membrii, toţi Români din 
Dobrogea, cari au făcut parte tdin grupul 
de emigranţi cari au eşit din ţâră prin 
acelaşi punct ia 30 Octomvrie 1905. Aceş
tia s’au întors, după constatarea făcută de 
şeful poliţiei Predeal, din causa miseriei 
îndurate pe drum şi din causa, că ceea-ce li-se 
promisese de cătră ademenitorii Schrotf şi 
Radke, erau minciuni. Astfel după ce i-au dus 
în Argentina, lângă munţii Cordilieri, voiau

cămaşa menită pentru naşă, o desface), 
O ! asta nu-i cămaşă, pare că-i prea lungă. 
Tot cu glume predă naşilor pomul finilor, 
scările şi doi colaoî mari.

Şi acum trece la darul naşilor şi 
predă finilor viţăua cea „scumpă“ , pomul 
şi colacii. Când colo ce mai ved j părin
tele? Vede pe fin cu capul gol. Sărmanul 
fini „Naşule, dtă pe hin-lo săracul, cu ca
pul gol ...n’ar strica, să-i dai o căciulă, 
să nu răcescă la cap“ . Ce să facă naşul? 
Uitase să aducă căciulă, ori spune, că i-au 
stîrpit oile a<jl-priraăvară, dór adauge, oă i 
gata să-i dea bani, să-şi cumpere o că
ciulă, ca să nu i-se bolnăvescă hinul... 
bagă mâna în buzunar şi scdte câte-va 
coróne, cari le pune în palma finului, a 
cărui faţă strălucesee de bucurie.

Naşii de botez capătă ulciórele.
După acestea preotesa se apropie de 

capele şi-şi umple cu ele desagii frumoşi, 
aduşi anume pentru scopul acesta. Tot 
în desagi îşi au locul şi năporoşnile. Preo
tul, spre năcazul preotesei, scóte din de
sagi o năporosniţă, ori un archanghel, cu i

să-i ducă şi mai departe, însă ei n’au mai 
putut resista, ér pămăntul pe care voiau 
să li-1 dea aeolo, pe lângă că era rău pen
tru agricultură şi greu de muncit, trebuia 
să fie plătit cu 150 pesetas hectarul, şi 
încă cu anticipaţie, ér cei ce n’aveau aceşti 
bani, urmau să facă un contract cu pro
prietarii spre a le servi pe timp de 5 ani 
şi numai în urmă să li-se dea şi lor o 
parte de păment, după placul proprietarilor 
şi plătibil în rate. Ceilalţi români, plecaţi 
din România, au rămas pe la diferite staţii 
din Argentina espuşT a fi muritor! de főmé 
cu familiile lor, neavend bani cu ce să se 
mai íntórcá şi necunoscénd absolut nici o 
limbă; afară de acésta şi aici în ţără, când 
au plecat, şi-au vândut totul, păment, case, 
vite, etc. pentru a-se duce în pămăntul 
făgăduinţei, pe care IM descriau numiţii 
ademenetori. Étá la ce sórte tristă pot 
ajunge Românii noştri, când se lasă ade
meniţi de nisce şarlatani de-al do Schroff 
şi alţii.

Ministrul de interne român a comu
nicat acestea prefecţilor din Tulcea şi 
Constanţa pentru a fi puse în vederea po- 
pulaţiunei şi a lua în acelaş timp măsuri 
severe contra acelor, cari ar îndemna pe 
Români să emigreze în America.

0 nouă şcolă românâscă în Bulgaria.
In oraşul Sofia din Bulgaria se vajconstiui 
anul acesta o nouă şc0lă românâscă.

Bancnote false de 20 coróne. Cetim
în foia sibiiană „Sieb.. D. Tageblatt“ , că 
ţăranul român din Slininic loan Boiu a 
predat gendarmeriei de acolo 27 bucăţi 
de hârtii de câte 20 cor., pe cari le-a pri
mit la tîrgul de vite de la un n gustor, 
care i-a cumpărat boii. In timpul din urmă 
se înmulţesc tot mai mult hârtiile false 
de 20 cor. Aşa de pildă săptămânile tre
cute s’a dat de urma unei bande de fal
sificatori, cari au adus în circulaţie în 
Montenegru numéróse bancnote false de 
20 cor.

Cetitorii noştri şi în deosebi ţăranii 
noştri ar face bine ca la târguri séu cu 
alte ocasiunî, înainte (le ce ar lua în pri
mire hârtii de bani pentru lucruri vândute, 
să se uite bine la bancnotele ce le pri 
mese,şi dâcă stau la îndoială, mai bine se 
întrebe pe un cunoscător de bancnote, ca 
să nu fie traşi pe sfórá. Atâta putem spune, 
că hârtiile false se pot deosebi de cele 
adevărate mai cu séraá în ce privesce co- 
Idrea lor şi cuvintele tipărite pe ele.

Bilanţul „Bănci! austro-ungare“. Con
form bilanţului încheiat cu 31 Decemvrie 
1905, banca Austro-Ungară a reálisát în 
ultimul an de gestiune un câştig curat de 
cor. 13.266,809-38. Din suma acésta revin 
acţionarilor, în sensul §-lui 102 al statute
lor, 4°/ după capitalul societar vărsat de 
cor. 210 inilidne, adecă cor. 8.400,000.— ; 
din rest se distribue: fondului de restrvă 
10°/0 =  486.660*94, fondului do pen
siune 2% =  cor. 97.332-18, rămânând încă 
nedistribuitâ suma de cor. 4.282,616 26. 
Acăstă sumă, după ce dividenda totală nu 
trece peste 6e/0, se împarte în părţi egale 
între acţionari, ca supradividendă, şi în
tre guvernul ungar ş austriac. Astfel pri- 
mesce Ungaria cor. 787.255*55 séu 36*77%, 
ér Austria cor. 1.354,05255 séu 63.23%. 
Lângă suma acesta se mai adauge, în con
formitate cu §-ul 84 al statutelor contri- 
buţiunea de bancnote de 5%, care face 
pentru 1905 cordne 33.240,58, din acéstá 
sumă compot Austriei cor. 21,019 62, ér 
Ungariei corone 12,228-96. Acţionarii pri
mesc ase-dér 4% dividendă cor. 8.400,000

cari astupă gurile celor cântăreţi flămânzi. 
Eu deşi n’ara cântat, m’ara ales cu un 
sfânt arohanghel, un colăoel şi o luraî- 
nărică.

Blidişelele cu urez, unul este pentiu 
preot, celălalt pentru nun. Din acestea 
gustă câţ! ajung.

Şi acum se aruncă cu toţii, mic cu 
mare, asupra celorlalţi pomi... Bucuria co
piilor. Cu ocasiunea acésta trebue să se 
mai răstdme şi câte-o masă, ca veselia 
să fie cu atât mai mare. Pe urmă, finul 
şi fina umblă cu desagii şi împart la toţi 
colăcei şi câte-o luminiţă de cérá.

Sfîrşindu-se ceremonia cu Masa din 
curte, óstea naşului este poftită la masa 
întinsă din casă. Preotul dă binecuvânta
rea şi toţi se aşâdă pentru gustare. De
odată încep şi glumele, ba că popa n’a 
mâncat de o săptămână, numai ca să pdtă 
mânca acum, ba că cutare se nu mănânce 
carne, că n’are dinţi, şi altele.

Mâncările regulamentare sunt: varsă 
cu râncedală, ar fi să fie cu carne, dér 
socăciţa a pus pe semne carnea deoparte.

jumătatea plusului de sus cor. 2.141,308 13 
şi suma repurtată din 1904 de cor. 2,718.96, 
séu cu totul cor. 10.544,022*09. Prin ur
mare dividenda anului 1905 este de cor, 
70*20 pro acţiune, séu 6.014°/0 faţă de 
cor. 68*— séu 4.857% în 1904. Cuponul 
pe semestrul II al anului 1905 se rescum- 
pără deci cu cor. 42*20, imediat după apro
barea bilanţului din partep adunării gene
rale, convocată pe 5 Februarie a. c. „R E.w

Un act sângeros de rösbunare. Dumi
neca trecută flăcăii saşi din Prejmei* au 
avut bal, la oare s’a présentât şi Chris
tian Zerbes, în etate de 24 ani, venit de 
curând din Viena unde îşi făcuse armata 
şi acum era în ajun de a-se întorce din 
nou în Austria, unde e numit amploiat 
la căile ferate. Zerbes a dansat tdtă nép- 
tea, probabil însă se va fi învîrtit mai 
mult pe lângă una din frumósele şi boga
tele Prejmerence, destul că la 5 dim. când 
mergea spre casă, el a fost atacat de 4 
flăcăi mascaţi, cari l’au legat şi i-au tur
nat pe gât esenţă de leşie. — Nenorocitul, 
care a fost găsit îri drum într’o stare gravă, 
a fost transportat acasă şi probabil că nu 
va scăpa cu viéta. S’a pornit imediat cer
cetare, dér lipsesce ori ce indiciu. Zerbes 
nu póte vorbi şi nu i-s’a putut lua intero
gatorul.

Tulburări socialiste în comitatul Ga~
raÇ-Severilî. Din Lugoşiîî vine scirea despre
0 ciocnire sângerosă Întâmplată în Ferdi- 
nandsberg (Nandőrhegy) între muncitori 
şi gendai merie. Lucrul s’a întîmpiat astfel: 
Societatea, caro exploateză minele delà 
Ferdinandsberg a concediat din serviciu pe 
lucrătorul Fazekas, pe care apoi l’a ares
tat gendarmii pentru provocare şi aţîţare 
Ia revoltă. Aflând despre acésta lucrătorii 
au plecat la priinariă, ca să scape pe Fa
zekas şi —  după cum scriu foile ungu
resc! —  au tras locuri de revolver asupra 
primăriei şi gendarmeriei. Gendarmeria 
vădându-se ameninţată, a tras salve 
asupra mulţime!, omorând şi rănind nu
meros! lucrători. 6 lucrător! au murit 
îndată, ér 3 mai tânjiu. Intre cei 9 mort! 
se află şi patru Români. Comisiunea eşită 
la faţa locului a început cercetările.

Pentru masa studenţilor români din
Braşov au mai intrat următorele contri- 
buiri: Lista de colectă nr. 29 a elevului 
Nicolae Cabaşiu IV  r. Mihalache Buturugă, 
Mihalache Cabaşiu şi Elena Cabaşiu câte 
40 fii. Nicolae Cabaşiu 20 fii., cu totul 

-1*40 fii.
Pe lista de colectă nr. 15. (Adam 

liştea  cl. II. comerc): Dr. Mih. Gropşian 
5 cor., Dr. Liviu Cigăreanu 5 cor., cu to
tul 10 cor.

Lista de colectă nr. 23. Colectant 
Simeon Ursu cl. V II gimnas. Ioan Ursu
1 cor., Anica Popu 1*40 bani, Iosif Comşa, 
Maria Micul câte 40 b., Ioan Micul 20 b», 
Ioan Flinţ 1 c., Nicolae Sas 1 c., George 
Mircea sen. 1 cor., Teodor Pălăşan 1 cor, 
George Căbaş 40 bani, George Mircea jun.
2 cor., Nicolae Cati David 1 cor., Romii- 
lus Mircea, protopop, Eronim Mircea, no
tar, Patriciu Pintea, paroch şi soţia sa 
Eugenia Mircea întru memoria răposatului 
lor tată şi socru Ioan Mircea fost paroch 
în Caţa, suma de 30 cor , Biserica gr. or. 
rom. din Caţa 5 cor., Moise Ursu 40 b., 
Nicolae Micul 40 bani, Ioan Todor 1 cor., 
Nica Todor 40 bani, Moise Cabaş 40 b., 
Simeon Pălăşan 20 bani. Suma totală 48 
cor. 60 bani. Priméscá marinimoşiî dona
tori cele mai càldurése mulţămite. Direc
ţiunea scotelor medii gr. or. române.

Fapt pentru care este şi pedepsită; urez 
cu lapte şi cu carne de óié (păcat că 
măcelarul nu tăiase carne în <jiua aceea), 
morcovi cu lapte Furculiţe pentru masă 
nu capătă, decât preotul şi câte un domo, 
ceilalţi raănâneă cu furculiţa naturală, 
care i-a făcut o mă-sa, şi cu lingura.

Cătră sfîrşitul mesei vine găina na
şilor. Femei cântăreţe se adună în mijlo
cul casei. Cea mai sfătosă ţine în mână 
o găină, la gât cu un şir de găocî de 
0uă. Ele cântă pe o arie monotonă cân
tecul găinei de următorul cuprins:

„Şî-a dăina, dăina, dăina 
D’ale lele, nune domne*),
Unde şed preoţiî-i 
Par’că i Christos cu toţii,
Unde şed rneseni-i 
Par’că s domnii ţări i 
Unde şede nunu mare 
Par’că-i sóre, când răsare.
Unde şede nuna mare,
Par’că-i luna când răsare.
Unde şed feciori de nun,
Par’că-i rând de porumbei,

*) Yersui acesta se repetesce după fie-care
rând.

Cununie. D-I Constantin Muntean îşi 
va celebra cununia sa religiósá cu d-ş0ra 
Elena Cathi, Duminecă în 15 (28) Ianuarie 
1906 la órele 11 a. m. în biserica Sf. Ador
miri din Braşovul-vechiü.

Logodnă. Lucreţia lmbusan (Gherla) şi 
Alesandru Pop (Agbireş) logodiţi. Gherla 
1906 Ianuarie.

Camerele române şi-au reluat eri, 
Mercur!, din nou activitatea după vacanţele 
de Crăciun.

Grecii se Inarmózá cu bombe. Lin Bi
tóba so comunică, că poliţia turcă ar fi 
descoperit cum-că Grecii îşi ínarmézá ban
dele cu bombe. Astfel chiar dilele trecute 
a fost arestat grecul Luca A tan as, la care 
s’au găsit 12 revolvere şi 2 bombe. Făcându- 
se cercetări, s’a constatat, că bombele erau 
destinate unei bande greceşcî.

Fómete íngrozitóre în JaMya- Din
Tokio, capitala Japoniei, se M^gjflf^âză, 
că fómetea bântue acolo- înirtm 
fricoşat. Dilnic mor sute de'ómenLde 
şi frig. f f  f

0 adevărată comórát-péntru şM
cine este alifia Iui Zolţari^ ‘despre/ ca to j 
férte mulţi şi din cercuri!*} 
esprimă cu recunoscinţă. Aşa de 
contele Anczsperg, contele Keglevich^-^oa- 
ronesa Hyppoliti, contele Györffy. baron 
Markovits, cavaler Iosef v. Weilenhiltter 
contele Koloman Nyári etc. Toţi aceşti 
nobil! scriu, că folosind la durerile de şol- 
dină şi reumatism învechite alifia iui 
Zoltán după câteva cjile au avut efect vin
decător. O sticlă de acesta jpreţidsă alifie 
se póte comanda cu 2 cor. la farmacistul 
Béla Zoltán în Budapesta, Szabadságtér.

Emigrarea in America
din Austro-Ungaria.

Dilele trecute a apărut raportul co
misarului general american de emigrări 
Sargent cu privire la emigrările în Ame
rica în anul fiscal 1904/5. Din acest ra
port estragem următdrele date:

In anul 1904/5 numărul emigranţilor 
a trecut numărul de 1 milion, debarcând 
la ţărmurile Americii cu totul 1,026,499 
persdne. In anul trecut raonarchia ndstră 
a ajuns în fruntea statelor, din cari emi- 
grăză populaţiunea cu duiumul. In anul 
expirat au emigrat din monarchia ndstră
275.693 persdne, cu 98.537 mai mult ca 
în  anul precedent. Din suma oribilă de
275.693 suflete, majoritatea, adecă 163.703 
persdne, aparţin Ungariei şi se repartiseză 
după naţionalitate şi religiune în urmă
torul m od: Maghiar! 45.300, Slovaci 61,009, 
Germani 25.759* CrpaţI 22.007, Români 
7167, Rusniac! 3268 şi Evrei 6238.

Tristă statistică !
Cei mai mulţi dintre Românii emi

graţi (în număr de 2038) s’au aşezat în 
Pensilvania oa muncitor! în minele de 
cărbuni şi în fabrici. Dintre cei 163.703 
emigranţi din Ungaria, 121.369 sunt băr
baţi şi 42.334 femei şi copii. E interesantă 
şi statistica sumelor de bani, pe cari le-au 
dus emigranţii cu sine. Maghiarii, Slo
vacii, Croaţii, Românii şi Evreii din Un-

Unde şed fete de nun,
P&r’că-i rând de turturele.
Nunu ’n munte s’o suit 
Cu toiagu ’n munte-o dat,
Trei isvdre-au isvorît,
Un isvor de nyiru sfânt 
Şi-un isvor de grău roşiu 
Şi-un isvor de lapte dulce.
Nyirul sfânt preoţilor 
Gin roşu mesenilor,
Lapte dulce hioilor.
De la nunu, păn la hinu 
Mere-un rîu de lapte dulce.
De la hinu păn’ la nunu 
Mere-o puică ouătdre,
Din chicidre scăpărând 
Şi din gură glăsuind;
— Nună, nună, ddmnă nună, 
Pune o mână de-astânga 
Şi piătesce puicuţa,
Că de nu ne-o vei plăti 
Noi puica ora blăstăraa,
Nici un ou nu va oua,
C’aşa-i legea ’n satu nost 
Să dea preotu zlotu 
Să dea nunu taleru,
„Şi mesenii, cari ce-or vrea 
C’aşa-i legea pe-aiceau.

Cântând tot jidăresc şi ciupesc găina, 
ea să facă larmă.
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garia au avat la olaltă o sumă de peste 
2 milione de dolari.

In vederea emigrărilor, ce cresc din 
an în an, Statele Unite vor lua măsuri 
pentru a împedeca emigrările în raassă. 
Se elice, că congresul american va aduce 
o lega în privinţa acesta, care va stabili 
urroâtdrele măsuri: 1) Eschiderea tuturor 
analfabeţilor din numărul emigranţilor; 
2) eschiderea tuturor personelor, cari n’au 
împlinit uu număr anumit de ani de vârstă 
şi 8) statorirea unei sume mai mari de 
bani, pe care trebue să o aducă cu sine 
fie-care emigrant.

Cât de mult a crescut numărul emi
granţilor din Austro-Ungaria, începând ou 
anul 1861 până a<ji, resultă şi din urmă- 
tdrele: în anul 1861, când s’a pornit emi
grarea în America, au emigrat 13 persdne, 
er în anul 1905, 275.693 persdne.

Delà comună.
Representanţa oraşului Braşov şî-a 

ţinut adunarea generală erî după amiadi 
la drele 8. Adunarea a fost íntáiű presi- 
dată de viceşpanul Dr. Jekel (pănă ce s’a 
făcut alegerea medicului veterinar la aba
tor), apoi mai pe urmă de primarul Fr. 
Hieraesch.

Viceşpanul deschidând şedinţa, spune 
că la ordinea (jilei este alegerea veterina
rului, apoi învită adunarea a alege băr
baţii de încredere. La propunerea prima
rului se aleg membrii de încredere: Fr. 
Neugeboren, Enric Aronsohn, George V e
res sen. şi Iosif Maximilian. In comisiunea 
de candidare fură aleşi: Dr. Ernest Schnell, 
Miklós Mártha, Dr. Eug. Meţianu şi Fr. 
Hieraesch.

Suspendându-se şedinţa, comisiunea 
candidatóre se retrage spre a compune 
lista candidaţilor sub preşedinta viceşpa- 
nului. La redeschiderea şedinţei, preşe
dintele anunţă, că au concurat 5 inşi, 
anume: 1. Wilhelm Ungar, 2. Alexandru 
Suru, 3. Izidor Flegmanu, 4. Arpad Gero şi 
5. Izidor Halász. Afară de Suru, toţi jidovi.

Resultatul votului a fost:
Alexandru Suru (Român) 54 voturi, 

Wilhelm Ungar 20 voturi.

După câte-va minute şedinţa se des
chide din nou de cătră primarul Fr. Hie- 
mesch,

înainte de tóté se parenteză membrii 
repausaţi: Carol Iacobi fost primar, a că
rui morte se trece cu regret la procesul 
verbal, aducéndu-se acésta la cunoscinţa 
văduvei; faţă cu repausatul Tutsek Garol 
adunarea îşi exprimă regretele ridicându-se.

Primarul urăză membrilor an nou feri
cit şi după aceea numesce pentru verifi
carea procesului verbal pe d-niî: Fr. Neu
geboren, G. W eber şi G. Scherg pentru 
textul nemţesc, Veres György, Dr. Zaka
riás şi Mártha pentru textul maghiar şi 
Ion Aron, Iosif Maximilin şi Ion Sabadeanu 
pentru textul românesc.

Primarul raportéza despre diferite 
afaceri curente, între cari despre permi-

siunea ministrului de comerciu de a-se 
ţine în Braşov la 16 şi 17 August terg de 
cai de lux, despre respingerea planurilor 
pentru zidirea spitalului şi ordinul minis
trului de interne despre elaborarea altor 
planuri.

S’au făcut mai multe interpelaţiunî. 
Intre interpelanţ! este şi d l Dr. N. Mă- 
noiu, care interpeleză îu următorele ces- 
tiun!: 1. Cadastrul vitelor la abator să nu 
fie condus de veterinar, fiind-că în urma 
acestei munci, veterinarul îşî neglijâză 
alte datorii. 2. La expositura poliţienâscă 
în Scheiu nu sunt decât 2 poliţişti, insufi
cienţi pentru menţinerea siguranţei publice 
3. Intr’un cas grav de îmbolnăvire la drele 
9 săra nu era nici un medic la spital. 4. 
Firma Maier împedecă circulaţia pe dru
mul din Poiană.

Primarul răspunderea va cerceta ces- 
tiunile atinse în interpelaţiunî.

In privinţa împrumutului de 3.2OO:,<)0O, 
ce are de gând a contracta comuna pen
tru cheltuelile canalisăriî şi alte investi- 
ţiunî, precum şi pentru capitalul necesar 
zidirei spitalului, adunarea autoriseză ma 
gistratul să între în contact cu institutele 
financiare din patrie şi străinătate şi să 
raporteze la timp despre resultat.

Şedinţa a durat pănă la drele 8 sera.

atât din partea dornnei directore, oât şi a 
doranişdrelor profesore.

Ddmna directdră a avut afabilitatea 
de a-mă conduce şi de a-rnî arăta întreg 
institutul: prântfitor, dormitor, muzeu, scal
dă, cină, infirmerie, cămară, celariu, şalele 
de învăţământ ş. c. 1. şi cu tote oft acest 
edificiu vechiu nu e prea încăpătoriu, to
tuşi o ordine şi curăţeniă mare ca şi aici, 
nici într’un internat mai modern n’am pu
tut găsi.

O datorinţă morală ’mi împlinesc re-
[ levându-Ie aceste în publicitate, ca un

Şc0la civilă de fete română 
din Arad.

On. Redacţiune! Negreşit, că prima 
preocupaţiune a fiesee-căruia om cu fa
milie trebue să fie educaţiunea şi instruc
ţiunea copiilor săi îu spirit creştinesc şi na
ţional. Aşa numai vom contribui uuul fie
care la crescerea unei generaţiunî de care 
să ne fie fală şi care cu demnitate să ne 
înlocuâscă. Condus de acest principiu o 
fetiţă a mea, care mai nainte a fost eleva 
unui claustru vechiu şi cu renume, în 
anul acesta soţia mea a dus-o şi înscris-o 
în şcdla nostră civilă de fete cu internat 
din Arad.

Ara tot dorit ca să-mî cercetez fe
tiţa şi se mă conving despre viaţa din 
acel internat. Aşa nu de mult ara fost 
acolo şi voesc ca onor. public cetitor al 
preţuitei „Gazete“ , să afle cum e condus 
acel institut de educaţiune şi instrucţiune, 
oa să-şi pdtă face o judecată clară asupra 
viitorului elevelor din acel institut.

Mărturisesc din capul locului, că am 
fost plăcut surprins de tóté cele văzute 
şi constatate îo internat. Din convorbirea 
ou ddmna directdră, văd. Iudita Secula 
năso. Truţa, o matrdnă venerabilă, m’am 
convins, că dânsa este sufletul şcolei. Prin 
cultura ei înaltă şi forte alesă, într’adevăr 
imprimă în sufletele fetiţelor: iubirea de 
nóra, de lege, de patrie, de curăţenie şi 
ordine. Apoi din feţele rumene şi ţinuta 
vide a elevelor ara dedus şi m’am convins, 
că dânsele se bucură de o hrană îndestu- 
litdre şi nutritdre, precum şi de o trac- 
tare părintescă, bună, sinceră şi iubitdre,

om cu totul independent, însă cu interes 
faţă de aedstă şcdlă. Pot fi mândri îndeo
sebi atât P. S. S. D-l episcop Ioan I. Papp, 
cât şi conducătorii institutelor ndstre din 
Arad, că în dorana directdră au aflat per- 
sdna dorită, care cu tot devotamentul su
fletului său nobil conduce acest institut.

Un tată de familie.

D ela Sibiiu.
(Teatru român în Sibiiu. —  Boboteză. — 

Diua sf. Ioan.)

Sibiiu, îu 21 Ian. 1906.

în diua de Boboteză, sera, am avut 
fericirea de a asista la o producţiune tea
trală aranjată din partea unui mic grup 
de diletante şi diletanţi din Sibiiu, sub 
conducerea artistului nostru Z. Bârsan.

Producţiunea a avut loc pe scena 
„teatrului orăşenesc“ jucându-se piesa 
„Năzdrăveniile divorţului“, comedie în trei 
acte de Labiche, localisată de I. M olia.

Sala teatrului a fost aprdpe plină. 
Punct la 7 ore capela teatrului începe 
esecutarea uverturei de Dr. T. Brediceanu, 
cântată a(jî*vară la „Serata etnografică“ , 
după care apoi ridicându-se cortina, se în
cepe producţiunea. In actul al doilea ne 
electrisdză şi a produs mult haz d-l Z. 
Bârsan, când în rolul lui Iouescu, însu
răţelul nefericit, — care scapă de o socră 
şi dă de două, — apare pe scenă cu uu 
braţ de cutii, pe cari le soapă din mâni 
spăriat, zărind pe fosta lui sderă, de care 
s’a crezut deja mântuit.

Ce privesce succesul general, a fost 
raulţămitor, âr’ ce privesce rolul principal 
din piesă, acela al Cleopatrei Gaspardini, 
devenită de 2 ori socră, acesta este atât 
de greu, hicât la esecutarea lui se recere 
talentul unei aotriţe consumate.

Der pe lângă tdte aceste, toţi s’au 
achitat bine de rolurile lor, deşi s’a cam 
observat, că lucrul este aranjat cam in 
pripă.

Bine ş’au interpretat rolurile dintre 
bărbaţi domnul Eiiescu, care în rolu
lui Smochioescu a fost la înălţime, er din
tre dame d-şora Hortensia Cosma, care 
în rolul nevestei a Il-a a iui Nicu, a jucat 
de tot drăgălaş şi cu succes. Ambii au avut 
roluri fdrte potrivite, de cari apoi s’au şi 
sciut achita peste aşteptările tuturor.

Deşi d*şora Letiţia Popescu a avut 
cel mai greu rol, totuşi a sciut se se

achite atât de bine de el, încât, ddcă ît 
făcea o mască bătrână, ni s’ar fi pre'g 
8entat drept o sderă perfectă. Pentru-c( 
— şi aci rnă rog să ine acuse fiitdrea m<̂  
sderă, — bine dice un raportor al „Gaze r 
tei“ , că „socră e pdmă acră“ . ri

D-l Munthiu încă ş’a predat bin < 
rolul, numai de ar fi vorbit puţin mai tare*** 

D-şdra M. Popescu a predat drăgu 
şi cu pricepere pe fata din casă. ^

Celelalte persdne încă ş’au dat s|ţj 
linţa se-şî interpreteze bine rolurile. it 

Aflăm, că în carneval d-l Z. BârsaM 
voe8ce se aranjeze o representaţie teatrali 
mai mare.

* ;u

Diua de Boboteză s’a serbat în Si 
biiu, ca de obiceiu, într’un mod frumos 
In biserica gr. or. din suburbiul Iosefin 1; 
sfinţirea apei a servit I. P. S. Sa D. Meidi 
tropolitul Meţianu cu mare asistenţă
Ér în biserica gr. oat. a servit d-tm pro

Gtopopî N. Togan şi A. Bunea, er sfinţirerj 
apei a fost împreunată cu paradă militară^' 
la care a asistat multă lume, apoi repre (  
seotanţii corpului ofiţeresc şi o corapaniti 
de soldaţi ai regimentului 2 cu rausică 1 
care a făcut onorurile şi a dat obicinuit 
iele salve, precum şi o companie format! 
din soldaţii celorlalte soiuri de arme din 
Sibiiu.

A 2-a di de Boboteză, adecă în <jiui 
de Sânt-Ioan, s’a serbat onomastica I. Paj 
Sf. Sale d-lui Archiepisoop şi Mitropolin 
Ioan Meţianu. După terminarea serviciu l^ 
divin membrii consistoriali, profesorii sea 
rainariall şi inteligenţa română din Sibiii^ 
s’au presentat în corpore la I. P. S. Saj  ̂
unde în uumele tuturor Preaouvioşia Si ,̂ 
d-l Archimandrit şi vicar archiepiscopes^ 
Dr. Ila rion  Puşcariu, a felicitat în cuvinti^ 
fruradse şi bine simţite pe I. P. S. s%\ 
care emoţionat şi în cuvinte alese şi d(e( 
dragoste, împărţind apoi binecuvântareapoi --------------- H
archierescă tuturor, îşî exprimă dorinţa, 
buna îutelegere să domnescă şi de aĉ  
înainte în turmă şi păstor. er

Zenhis. » 
>• A

er
B i b l i o g r a f i e . a£

Liturghieia biserieei ortodoxe d(
ra

diaconul I. V. Raicidescn, licenţiat în teolo 
gie, diacon la biserica catedrală din Tjn 
Severin. Cu o precuvântare de d-l Ionja 
Kalinderu membru al Academiei Române t 
cu portretul I. P. S. S. losif Gheorghian 
metropolit al Ungro-Vlabiei şi Primat af  ̂
României. — Bucuresci, Tipogr. Gutten^ 
berg, Str. Domnei 20. (Cărticica XXIX-AC 
din biblioteca poporală a Administraţiuneiei 
domeniului Coronei). ^

A  apărut „Geloşii“ , comedie într’u ^  
act, după germană, de Moşid. Braşov. Tiis 
pografia A. Mureşianu 1905. O piesă fortea 
potrivită pentru diletanţii noştri dela sateu 
şi oraşe (pentru 3 domni şi 2 dame). P re -,
tul 40 filer! franco.

a

Pentru cântec, fie-care cântăreţă ca
pătă dela nună câte-un creiţar. Socăciţa, 
săraca, vine cu mâna legată şi se plânge, 
că şi-a ars’o frigând la carne. Nuna se 
îndură şi-i dă o pupăză şi doi creiţari. 
Preotul însă nu vrea să-i dea nimic. Den
sul găsesce pe socăoiţă raincinosă, pen- 
tru-că el n’a văijut nioi o bucată de carne 
prin blide. Socăciţa n’are ce face, se re
trage cu buzele umflate, în rîsul tuturor.

In timpul mesei, sticla cu vadra de 
rachiu este în mijloc. Din ai finului cei 
mai dibac! umplu din ea sticle, cari se 
golesc în jurul Mesei. După-ce se satură 
naşii, cu toţi invitaţii lor, ies din casă şi 
fac loc la chemaţii finilor. Ei se duc acasă 
ia deuşii, unde le întind altă masă.

Şi se întinde petrecere şi deoparte 
şi de alta. Deeă se găsesce o flueră, în
cep şi la jocuri.

Acdsta este Masa cu dulce şi se 
pune de regulă Dumineca. Tomna.

In aceeaşi săptămână, seu în săptă
mâna a ddua, Miercurea seu Vinerea, finii 
pun şi o Masă de post.

Acésta se face în cerc de tot res- 
trîns. Nu se mai fac îovitărî. Ca Pom  se 
folosesce cel de mai ’nainte şi pentru 
preot se pun ddué năporoşne, un cap, pen
tru nun o scară.

Mâncări de post sunt: fasole şi grâu 
fiert. Rachiul se ’nţelege.

Masa se numesce şi Pomană, pen- 
tru-eă ae pomenesc cei morţi. Masa cu 
dulce se pune de obiceiu în curte, décá 
e timp frumos, cea de post numai în casă. 
La mese preotul nu capătă plată în bani. 

** *
— Tdte sunt bine scrise, <jise nenea 

Precup, căruia îi cetisem lucrarea. Dér 
s’ar mai pute adauge ceva.

— Anume?
— Eu ţiu minte, că înainte de asta 

cu trei-(Jeci şi opt de ani nu se punea 
Masă fără carne de óié. Tot-déuna se tăia 
câte-o die grasă. Din carne se făcea atunci 
un fel de tocană. Se tăiau câte o sută de 
cepe, se usca apoi pane pe cuptor, pâuea 
se sfârîma şi puuea peste carne. La mân
carea acésta îi diceau Bureţi, şi era aşa

de gustosă, încât nimeni nu mânca altfel de 
bucate, pănă mai erau „bureţi“ . Pe vremea 
aceea preotul, pe lângă pânile pomenite, 
mai căpăta tot-deuna : capul, o spată şi 
pielea oii. Drept că pe vremea aceea şi 
preotul şi preotesa umblau tot cu cojdce. 
Datina asta s’a şters la noi numai de când 
cu alegerea preotului de astăzi. Atunci 
al doilea candidat făgăduise că, decă va 
fi ales el, între altele nu va cere dela 
omeni nici capul, spata şi pielea oii, cari 
se dau la Mese. Cu condiţia asta s’a ales 
şi părintele de acum.

Ast&dî datina aedsta se mai ţine în 
Uirabav, unde însă preotul capătă numai 
capul şi pielea oii“ .

— Bine, nene Precup, se însemn şi
asta.

N. Petra-Petrescu.

Beniamin Franklin.
La 17 Ianuarie s’au împlinit 200 de 

ani de la nascerea marelui bărbat ameri
can Beniamin Franklin, a cărui viăţă va 
servi ca model pentru tdte timpurile. Etă

de ce ţinem se publicăm mai jos în maL- 
multe urmări, după Fr. Hoffmann, frumdsaa 
biografie a vrednicului bărbat. r1

i.

Puţini omeni mari şi renuirnţy 
sunt, al căror nume să-l rostesc cu  ̂
veneraţiune mai profundă, decât nu-;( 
mele simplului American Beniaminfi 
Franklin . Acesta a fost un bărbat)) 
după inima lui Dumnedeu, care nuîC 
numai că iubia neamul omenesc, deiu
i-a şi dăruit atâtea binefaceri, cum  ̂
numai puţini au făcut-o dintre cei© 
mai slăviţi bărbaţi ai tuturor timpuri 
rilor; un bărbat, care a umblat totp, 
d’auna drept şi pe calea cea oblăju 
care a lucrat pentru libertatea conce-r- 
tăţenilor s6i, cum abia a luptat vr’un 
cetăţen al Romei seu Greciei, şi care 
cu totă mărimea sa, totd’auna a re- 
mas simplu şi fără pretensiunî.

Beniamin Franklin s’a născut în 
Boston, capitala actualului stat Massa-j 
chusets în America de nord, la l?f 
Ianuarie 1706. Tatăl seu Iosiah Fran-
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„Luceafărul“ , institut de arte grafice, 
ură, Budapesta IV, strada Molnár Nr. 
Editeză:

„Luceafărul“ , revistă pentru litera- 
şi artă, cea mai răspândită şi îngri- 
revistă ilustrată românăscă. Apare de 

rí pe lunc, având de colaborator! cei 
distinşi scriitor! român!. Directori: A. 

ra, 0. Ooga, C. Tâslăuanu.

Ab o nament:
jia simplă: 1 an 12 cor. 6 Iun! 6 cor. 
ţie de lux : 1 an 26 cor. 6 Iun! 10 cor. 
itru preoţi săraci, învăţător! şi studenţi: 
n 7 coróne.

„Nueluşa“ , revistă umoristică şi sa
lă ilustrată. Apare în mărime de cel 
in 12 pagini ilustrate bogat.

A b o n a m e n t:

Pe 1 an 8 corone, 6 Iun! 4 coróne. 
Pentru preoţi sărac!, învăţător! şi 

idenţî: Pe 1 an 6 coróne, 6 luni 3 cor.

Volume editura Luceafărului:
IGoflfa: „Poezii“ 2 cor. ed. de lux 3 cor. 
mAgârbiceanu: „Dela Ţară“ 1 cor. 50 fii. 
wpiocdrlan: „Traiul nostru“ 1 cor. 50 fii. 
mOiura: „Icoane“ 1 cor. 20 fii.
WBârsan: „Ramuri“ 2 cor.
I  Gorki: „Nuvele“ 1 cor. 
mai K Coşbuc Költeményei 1 cor. 

Porto pentru 1 volum 10 fii.ULTIME SGljRI.
Yiena, 24 Ianuarie. Răsboiul va* 

[al cu Serbia a fost declarat a<jî. 
jiu ordinul ministrului de comerţ 
jigar, tote oficiile vamale de-alungul 
laniţei croate, au fost informate te- 
fcrafic, că este riguros interdis im - 
I rtul boilor, oilor şi caprelor din  
wrbia. Ordinul este motivat de con- 
Ideraţii sanitare. In realitate însă el 
pică declararea resboiului vam al. 
fclegaţii şerb! au primit ordinul să 
lece imediat din Viena şi mâne di- 
fcneţă vor părăsi oraşul. Delegatul 
tilovanovici a primit ordinul de a 
m duce la Bucuresci. Şeful staţiei 
femlin a fost de asemenea însciinţat 
m gaveruuî^ungar să închidă graniţa 
intru Serbia. *A(Ji de dimineţă trei 
fegdne de porci, cari veneau din Bel- 
rad, au fost trimise înapoi la Belgrad.

PariS, 24 Ianuarie. O telegramă 
In Algeciras anunţă că delegatul 
fcarocan El Mokri, în discursul său 
I arătat, că Marocul voesce să jăce 
I conferenţă un rol de frunte şi că 
iră consimţământul lui să nu se 
[că nimic. Părerea generală este, că 
ermania a inspirat Marocului acesta 
ptudine.
| Budapesta, 25 Ianuarie. Disolva- 
fea parlamentului ungar a fost de- 
Isă în audienţa ce a avut’o Fejer- 
[ary la monarchul. Acesta este sin- 
Jurul mijloc prin care guvernul crede 
tei asigura maioritatea.

Yiena, 25 Ianuarie. Detailuri gro- 
Bve sosesc din Salonic despre dis

trugerea satului românesc Staricenî 
de cătră bandele greceşti şi moha
medáné venite din satele vecine. Ban
diţii |au dat foc tuturor caselor din 
sat şi au puşcat fără milă asupra lo
cuitorilor, carî fugeau pe câmp, ca 
să scape de morte. Numărul răniţilor 
e fórte mare. Morţi 16.

Producţiuni şi petreceri.
0 producţiune a studenţilor în Rîş- 

nov. In sóra <|ilei de 1 Ianuarie studen
ţii din clasa a Vil-a a gimnasiului român 
din Braşov au dat, sub conducerea d-lui 
profesor Dr. Blaga, o producţiune musicală- 
teatrală în Rîşnov. Scopul acestei produc- 
ţiunle a fost, ca cu venitul curat se se 
máréscá fondul lor pentru escursiunea, ce 
o vor face îo primăvara acesta în Italia.

Diletanţii împreună cu D-l Bănuţiu, 
cari s’au produs în sóra de 31 Decemvrie 
înaintea publicului braşoven cu piesa tea
trală »Năsdrăvăniile divorţului«, au avut 
bunăvoinţa de a da concurs studenţilor 
noştri şi de a mări astfel succesul repre- 
sentaţiunii, care a încântat mult publicul şi 
mai ales poporul.

Primele bucăţi ale programului au 
fost compuse din orchestră, cor şi decla- 
maţiuni, tot de ale studenţilor cl. a VlI-a. 
Orhestra s’a produs cu trei piese, sfîrşind 
cu un marş vioi. Corul a cântat mai multe 
piese poporane drăgălaşe, cari au stors apla- 
use. Au fost şi două declamaţiuni, una se- 
riósa, a doua comică. Ambele au arătat pe 
bunii declamatori.

A  urmat piesa teatrală »Arvinte şi 
Pepelea« de V. Alexandri, ca piesă comică. 
Bine jucată, a produs mare haz. După 
acăsta au urmat diletanţii cu Bănuţiu, carî 
au avut un efect mare, cu deosebire asu
pra poporului, care a dus’o într’un rîs 
continuu.

Representaţia a reuşit pe deplin, ceea- 
ce avem mai mult a mulţumi d-lui 
Ioan Hamsea; căci cu ajutorul şi stăruin
ţele sale a asigurat succesul tinerilor stu
denţi, carî nu pot, decât să mulţumăscă 
atât densului, cât şi publicului, care a luat 
parte, pentru însemnatul ajutor ce l’a dat, 
la ajungerea scopului lor.

❖

Corul bisericei române gr. or. din 
Ilraşovul-yechiu a aranjat Vinerea trecută 
(diua de Boboteză) o nouă petrecere împre 
nată cu producţiune musicală-teatrală, pe 
care o pot numi din tóté punctele de 
vedere reuşită. A  luat parte multă lume, 
care deabiă ,s’a putut adăposti în jurul 
numeróselor mese din sala hotelului Nr. 1.

Tinerimea din Braşovul-vechiu ni-a 
dat şi de astădată o nouă dovadă despre 
priceperea şi gustul seu în ce privesce 
aranjarea unei frumóse petreceri poporale. 
Atât corurile sub conducerea abilă a 
d-lui Ştefan C. Voicu, cât şi piesele teatra
le (»Lecuit« comedie într’un act de O. Bre- 
dicianu şi scena umoristică »Cine crede 
lesne, uşor se înşală«) au avut un deplin 
şi frumos succes. Dintre diletanţi merită 
deosebită laudă d-şora Maria Petrişor şi 
d-nii D. Jaliu, I. Tanipa, I. Rusu, G. Popo- 
vicî, G. Cârstea, N. Florea, E. Dârstar şi
D. Negură. După producţiune a urmat jo 
cul nostru naţional »Bătuta« esecutat cu 
multă precisiune de 16 d-sóre, membre ale 
corului bisericesc, îmbrăcate în costume 
frumóse de marinari, şi »Căluşerul«, jucat 
de 13 tineri sub conducerea vătavului I.

Aldea. Atât »Bătuta«, cât şi »Căluşerul« 
a oferit privitorilor un tablou fórte pito
resc şi cei carî n’au venit la petrecere, pot 
regreta acestă frumósá privelişte. S’a în
ceput apoi jocul, care a durat pănă în zo
rii dimineţii.

Rip.

In Săcele s’a dat o petrecere de anul 
nou din partea elevelor şi tinerimei româ
ne din Satulung, la iniţiativa neobositului 
domn R. Verzea, preot la Biserica sf. Arhan
gheli din Satulung. Acestă producţiune prin 
programul ales şi prin activitatea desfăşu
rată atât de conducători, cât şi de dile
tanţi, va rămâne o amintire frumósá pen
tru noi.

Producţiunea se începu cu cunoscutul 
cântec * Eu mă duc codrul rămâne«, cor 
în două vocî egale de T. Popovici, esecu
tat de elevele şcolei de repetiţie din loc. 
Atât acest cântec, cât şi »Sunt ţigancă« 
de acelaşi autor, au stors aplause în
delungate.

»Portul românesc«, teatru de M. Drá
gán, a fost jucat cu mult succes de Maria 
Vineş, M. Popa, Ef. Ţuţuian şi M. Cârsto- 
cea. D-l D. Cazacu student octavan, prin 
declamaţiunea poesiei »Nunta Zamfirei« 
de G. Coşbuc, a fost viu aplaudat. Domni- 
ş0ra Speranţa Dogariu cu vocea-i frumósá 
şi clară, ni-a făcut o frumósá surprisă prin 
cântecile »Noua călugăriţă« şi »După fragi 
şi după mure« esecutate solo. A fost în
destul răsplătită prin indelungateie aplau
se ale publicului. Declamaţiunea comică 
»Cine-î Nuhăm« de Th. Speranţă a produs 
o ilaritate generală. Urmeză »Buna înţele
gere«, un trialog fórte instructiv pentru ti
nerime. Domniş0ra Victoria Moldovaiul 
a cântat »Se mor de a ta iubire« şl »Te
am aşteptat«, acompaniată la pian de dom- 
niş0ra M. larca. Aplause prelungite şi ge
nerale au dat cea mai deplină dovadă de 
satisfacţiunea publicului.

»lmbrăţoşarea meseriilor« improvisa- 
ţiune de R. Verzea şi executată de elevii: 
Manole Rîpescu şi Bunenciu, a făcut o 
prea frumósa impresiune. Urméza apoi 
punctul ultim »Duşmăndsa«, teatru de M. 
Drăgan jucat de eleve.

Dansul, care a urmat represontaţiu- 
nei, s’a desfăşurat în cea mai frumósá re
gulă, arausându-ne fórte bine pănă la óre- 
le 4 diminăţa când fie-care la despărţire 
am dus cu noi cea mai frumósa amintire. 
Onóre i-se cuvine neobositului preot Ro
mul Verzea şi soţiei sale, care ori când e 
vorba despre conservarea obiceiurilor şi 
drepturilor nőstre, totdăuna ii vedem în 
frunte.

1. O. Borcea.
*

Inteligenţa română din Gherla şi 
împrejurime invită Ia petrecerea cu dans 
care se va aranja în 4 Februar 1906 st. 
n. în sala cea mare a »Corónei« din Gher
la Preţul de intrare: pentru o persóna 2 
cor., în familie 1 cor. 60 fileri. începutul 
la 8 óre séra.

„Călindarnl Plugarului“.
In editura Tipografiei A.Mure- 

şianu, Braşov, a apărut Călin darul 
Plugarului pe anul comun 1906.

Abonaţilor carului nostru, carî 
voesc se aibă acest Călindar, li-se 
va t r i m i t e  cu p r e ţ u l  de 40  bani 
f r a n c o .
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Din Bistriţă.
16 Ian. 1906.

(Crăciunul ş i anul nou la noi.)

On. Redacţiune! Vin a Vă raporta 
una-alta despre Crăciun şi anul nou al 
nostru, şi, spre bucuria ndstră, numai lu
cruri bune.

Crăciunul a venit, ca de regulă cu 
frig. Dér a adus bucurie copiilor sărac! 
român! din Bistriţă. S’a îutrodus şi la noi 
de an! de <̂ ile obiceiul frumos al „Pomu
lui de Crăciun“ cu darurile săracilor. înain
tea Crăciunului s’a coleotat spre acest 
scop circa 400 cor., despre ce se va da 
socotéiâ publică separată. Inteligenţa ro
mână de aici, s’a arătat şi de astă dată, 
ca tot-déuna, darnică şi binevoitóre.

Io special merită tótá lauda d-ş0rele 
colectante Valéria Poruţ, Zenobia Triff, 
Elena Domide şi Anuţa Colcer, car! ou 
abnegaţie şi cu plăcere, dér şi cu frumos 
succes s’au achitat de sarcina colectărei 
ofertelor pentru copii! sărac!.

In preséra de Crăciun un pom gigan
tic, bogat încărcat, a atras la biserica ro- 
mânâsoă nu numai pe copii! sărac!, ci pe 
părinţi, apoi aprópe tótá inteligenţa şi 
chiar o mulţime din societatea streină de 
aicî. Ceremonia bisericéscâ, săvârşită de 
d-ni! preoţ!: G. Domide şi Ciril Negruţiu, 
colindele şi declamările ocasionale ale 
băeţilor; împărţirea hainelor, încălţăminte- 
lor etc. şi bucuria săracilor, tóté au făcut 
un preludiu fericit sărbătorilor de Crăciun.

A  venit apoi anul nou. Bravul tine
ret inteligent, ne-a adus nouă plăceri, 
tot aşa de mar!. S’au pregătit cu un con
cert bogat, sub conducerea măiestrului de 
cor. C. F. Rohrbeck şi au secerat succese 
rare, car! au covârşit succesele altcum 
frumóse ale anilor trecuţi.

In preséra de anul nou, era de faţa 
în sala cea mare de ia „Regele Ungariei“ 
aprópe tótá inteligenţa română împărţită 
Ia nuraărose mese, apoi era mândra cu
nună a junimi!, la două mese mari aşe
zată, în fine erau chiar şi ospeţî din de
părtări, veniţi — dér numai din întîraplare-
— căc! în afară nu s’au trimis invitări. 
Astfel ara văcţut acolo pe d-l I. Bozacu, 
preot şi mare proprietar în Sorabatelecv 
familia Nemeş din Panczélcseh, familia 
Vasilichi din Nuşfalău, familia Marincaş 
din B. Huedin ş. a. Era presentă şi fami
lia d-lui C. F. Rohrbeck, măiestrul de cor 
ai reuuiunei de musică săsesci din loc.
— Localul s’a dovedit neîncăpător.

Fără întârziere s’a început executa
rea programei bogate, publicată şi în „G a
zetă“ .

Prim ul punct a fost „Cântecul“ de 
G. Musicescu, cor mixt. Ridicându-se cor
tina, o scenă drăguţă se deschide ochilor. 
Nu mai puţin de 36 tineri şi fete, toţi 
frumoşi şi toţi cântăreţi, in frunte cu d-l 
0. F. Rohrbeck, îutoneză farraecător nCa 
un glob de aur“ . Tóté vocile s’au achitat

in, un bărbat harnic şi înţelept, nu 
utea să dea micului Bemarnin o cres- 
ere, cum ar fi dorit, căci nu era bo
át, er cu meseria lui, săpun aria şi 
.bricarea de luminări, putea să-şi hră- 
ésea numai slab numerósa familie, 
eniamin, cel mai mic între 16 co
li, a învăţat ca şi ceilalţi, cum a dat 
umnedeu, a scrie, ceti şi socoti, în- 
iolo a trebuit el însuşi să-şi deschidă 
rumul şi să găsâscă mijlóce, spre 
şi potoli setea de învăţătură. Iubi- 
a sciinţei se stîrni curând în băiat 
când a observat tatăl sâu acesta 

’a lăsat de gândul, ce-1 avuse mai 
iute, să-l înveţe pe băiat meşteşu-

gul săpunăriei. Pănă la vârsta de 
doispredece ani Beniamin a tre
buit totuşi se-i fie de ajutor tătâne- 
seu. Apoi, ca se vadă la ce meşteşug 
ar avă băiatul mai mare atragere, l’a 
dus astădi la un atelier, mâne la al
tul, i-a arătat zidăria, butnăria, căldă- 
răria şi tîmplăria. Vizitele acestea i-au 
fost de mare folos băiatului, căci îi as- 
cuţiau spiritul de observaţie şi îi dă
dură mânilor o dibăcie, care i-a ve
nit mai târziu în ajutor, mai ales la 
fabricarea maşinelor pentru experi
mentele fizicale.

Fie-care oră liberă, băiatul dori
tor de învăţătură, o întrebuinţa pen

tru lectură. Mai bucuros eetia descri
eri de călătorii, şi impresia cea mai 
mare a făcut-o asupra sufletului tîner 
al lui Beniamin o carte, care a însu- 
fleţit deja pe mulţi eroi, anume bio
grafiile lui Plutarch, care se afla în 
biblioteca tătâne-său în traducere en- 
glezescă. Cartea acesta a cetit-o şi re- 
cetit-o Beniamin şi din ea şî-a sorbit 
el avîntul puternic.

Bătrânul Franklin, când a vedut 
atragerea iresistibilă a lui Beniamin 
pentru carte, l’a dat ca ucenic la 
unul din fii săi mai mari, James, care 
era tipograf.

Fratele mai mic nu era tocmai!

culcat pe trandafiri la bade-seu, căci 
James era un om tare aspru, care 
nu lăsa nepedepsită nici cea mai mică 
negligenţă a ucenicului şi îl punea la 
lucrurile cele mai josnice. Dér Benia- 
inin suferea cu răbdare şi numai din 
când în când se jăluia tatălui său, 
când i-se părea că nu mai póte de 
greutate. De câte-orî se jăluia însă, 
tatăl său îl înfrunta rău, şi starea lui 
tot nu se îmbunătăţia. in cele din 
urmă, vădând, că n’are încotro, se 
mulcomi şi nu se mai plângea, ci 
suferea în tăcere La lucru îşi dădea 
mare silinţă şi în curând a făcut aşa 
frumóse progrese, încât stăpânul său

S irolin
deláturézá : tusa, fi-grna asudórea' 

do noapte.

Ceî mai numeroşi profesori şi medici îl prescriutfilnic

contra morburilor de piui nani. catar, tuse nnigărescă. scrofule 
şi influenţă. ----------- Rochef i

Se ve feriţifde imitaţie, de aceea se se ceră: Pa ch eta rea  o r ig in a lă  „ lio ch e .u
__________________________ Se capeiă, cu prescriere medicala

JP. IIofTiiftu ii i i - ¥ jA  R o d i e  C o . Rasei Helveţia (Schweitz). îri tarmac)i’ S*«cla 4 ®°r*
•b
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perfect de datorinţa lor. Aplausele publi
cului au fost dovezile cornplăceriî generale.

Al doilea punct a fost „Scrisórea Lu
ciei", monolog predat cu multă isteţime 
de d-şora Elena Domide, care a secerat 
perfect succes în tótá privinţa, şi ca pre
dare curată, sigură şi ca mişcare drăgă
laşe, potrivită. A  fost aplaudată îndelungat 
şi repeţit.

A l treilea punot: Potpourri naţional 
(A . Kratochwill). Bucată de pian, execu
tată de d-şdra Emilia Cutean. Voiű spune 
de-adreptul părerea generală: jocul a suc
ces în măsură perfectă, ceea-ce era de 
prevădut, căc! d-şdra. E. Cutean o o bună 
pianistă şi peste tot şi ca altistă în cor 
e cunoscută ca talent declarat. Publicul 
a onorat*o ou aplausele fdrte bine meritate.

A l patrulea punct a) „Cântic de pri
măvară“ de I. Vidu. Cor de dame. Trei 
voci. b) Veselia, cor de dame. Trei voci. 
(Din Lucreţia Borgia.) Acompaniat de 
quartet instrumental. Arabele coruri au 
succes perfect. In special „Veselia“ a cu
cerit cu putere coraplăcerea şi aplausele 
publicului. A trebuit la insistenţă, sê se 
repeteze. Quartetul era susţinut de 2 vio- 
line : d-şdra Valéria Poruţ şi d-1 E. A. 
Chifla. Flaut d-1 Gh. Trifl. Pian d-1 Vic
tor Manu . Toţi s’au achitat perfect. Atât 
corul de dame, cât şi quartetul, ţinea se 
atragă şi cuoerâscă atenţia publicului. Au 
fost resplătiţî cu aplause îndelungate. A l 
cincilea punct : Ideal. Poesie de G. Coş- 
buc, declamată de d-şdra Elena Monas- 
terian Publicul a fost fdrte plăcut surprins 
de succesul acestui punct. D şdra Elena 
Monasterian, o fetiţă tîuără, acuma a pă
şit prima dată în viaţă pe scenă, înaintea 
publicului. Poesia nldea lu e lungă, şi to
tuşi nu a dat greş. Dicţiune curată. Ţinută 
stăpânită, echilibrată. Linişte şi emoţie 
tnësuratâ. Mişcările moderate şi plăcute.
A  fost răsplătită cu aplause meritate. Al 
şdselea punt. Quartet. a) Gavotte de Padre 
Martini, b) Alia Turca. Rondo. Mozart. A  
fost susţinut de doué doline: d-şdra Valé
ria Poruţ, d-1 Emil A. Ghiffa. Flaut d-1 
G. Tríff. Pian d 1 Victor Manu. Acest 
punct a adus plăceri noue publicului. In 
special punctul b) Rondoul „A lia turca“ 
a fo3t cu putere aplaudat şi s’a bisat. Toţi 
factorii quartetului s’au achitat cu demni-

să-1 absolve de pe scenă. A trebuit să 
biseze, ba să mai Jcânte şi alte bucăţi 
„ Mi a trimis bădiţa dor“ ş. a. D-1 Gael 
cuceresce publicul şi ca voce şi oa figură 
O şcdlă bună, sistematică musicală, pe 
viitor, va face din d-sa un factor de mare 
valdre.

(Va urma.)

Adunare de înveţătorl.
Ludoşulde-Muriş, Iau. 1906.

Despărţământul „Ludoş“ aparţinător 
Reuniunei archidieeesane şi-a ţinut est-an 
adunarea de tomnă în Dateş. O <Ji de bu
curie a fost acesta pentru învăţătorii trac- 
tului „Ludoş", vă<jându-se, că şi învăţă
torii români dau semne de viaţă, nisuin- 
du se din tote puterile, ca să potă cât 
mai bine corăspunde frumosului nume de 
educători. Despre decursul acestei adunări, 
deşi fdrte întârdiat, cred totuşi necesar a 
raporta urraătdrele:

Diraineţa la 8 dre participare în cor- 
pore la serviciul divin, după oare a urmat 
prelegerea de probă ţinută prin învăţăto
rul local Ioan Catona cu elevii cl. I. des- 
voltând litera o. Prelegerea a reuşit bine. 
Preşedintele Vasiliu M orariu  deschide 
adunarea prin o cuvântare în oare desfă
şură mărâţa chemare a învăţătorului ro
mân în aceste timpuri [grele şi meritul 
aoelora, cari scot poporul din întunerec 
la lumină. Din 18 membrii ordinari, au fost 
presenţ! 16. Romul Luca a disertat despre 
tema: „Causa ncîncassărei repartiţiunilor 
şcol. şi în ce chip s'ar put6 încassa“. S’au 
adus mai multe concluse referitore la 
sfera şcolară. S’au încassat de la 16 mem
brii 60 cor. taxă, ce s’au şi espedat birou
lui central în 7 Nov. 1905. Făcându-se 
alegerea oficialilor desp., adunarea s’a 
închis.

Profit de ocasiune, cu permisiunea 
On. Redacţiunî, a da o desluşire d-lui 
„Murăşianul“ privitor la aserţiunile ce le 
face în nrul. 284 din 1905 al „Gazetei“ .

Subscrisul, ca preşedintele desp. „Lu 
doş“ îmi ţin de datorinţă a-mi apăra des
părţământul şi a declara, că nu merită a 
fi calificat de indolent numai pentru mo
tivul, < & în anul 1904/5 a plătit la cassa 
Reuniunei numai 6 cor. Căuşele pentru

Contibuirî pentru copiii seraci.

,, , „ cari n a plătit mai mult, sunt multe şi fe-
tate de datoria lor. Era drăguţ se vedi _ . _ , , , „ * . .

, , 13 . , lurite. Salarele invăţâtoresci în aoest des-
oura d-şdra, cu ce succes susţinea rolul 
său, în concurenţă cu ceilalţi factori, băr
baţi, cari asemenea erau stăpâni pe rolu
rile lor. Au fost cu toţii răsplătiţi cu 
aplause meritate. A l şaptelea punct: Mugur 
tiăugure), G. Dima. Solo. Bariton. Cântat 
de d-1 Victor Gael, acompaniat de d-1 
C. F. Rohrbeck. Un punct nou şi isvor 
nou de plăceri, din săra acâsta D-1 Gael 
are o voce puternică, plăcută şi volumi- 
nosâ de bariton. O euergie plăcută în 
cant şi o ţinută potrivită. In Bistriţă, acum 
a debutat prima dată. Publicul nu voia

părţământ se primesc o parte în bani din 
repartiţiunî pe popor, o parte în loc so
cotit în bani. In urma secetei celei mari 
din 1904, şi unii şi alţii au rămas în mare 
parte fără salar. Şi aşa nu au fost în stare 
de a-şi plăti nici barem taxele de membri. 
Decă nu au plătit în 1904/5, au plătit şi 
vor plăti în 1905/6 şi în restanţă tot nu 
vor rămână, ca desp. „Ludoş“ pe venitor 
să fie scutit de un astfel de blarn.

Vasiliu M ora riu , 
învăţ. preş. desp. Ludoş.

Am publicat în Nr. 284 al »Gazetei« 
din anul trecut numărul elevelor şi fime- 
nilor bătrâni, cari au fost îmbrăcaţi Vineri 
inainte de Crăciun de Comitetul Reuni
unei Femeilor române din loc din o co
lectă făcută de Comitet anume spre acest 
scop.

Pe calea de colectă s’au adunat 515 
cor. La acestă colectă au contribuit ur
mătorii:

»Filiala Albina« 50 cor. D-na E. A. 
Popovicl 16 cor.

Câte 10 corone: C. A  Săvuleanu, 
Gheorghe Nica, Mihalovicî & Nusbacher, 
Anastasie Safrano, Nicolae Dima, Elena 
Safrano, Elena Vajda de Voivod, Dr. 1. 
Moşoiu, Petru Nemeşiu, Dr. Eugen Meţian, 
Ioan Ciurcu, Ioan4Lengeru, Diamandi Ste- 
riu, Elena Sabadeanu, Tini Dr. Mănoiu. 

Profes. G. Chelaru 8 cor.
Câte 6 cordne: Eleftera Safrano, Pe

tru Pop, jude, Bălaşa Blebea, Zoe Daraian, 
Ioan D. Avrigeanu, Maria Burduloiu.

Câte 5 cordne: Catinca Bârsan, Ioan 
N. Bidu, Catinca Puşcariu, Elena Pavel 
Eugenia Dr. Vecerdea, Sidonia Petrovici, 
3rofes. Dionisie Făgărăşan.

Câte 4 corone: Leontina Dr. Bunea, 
Maria Tarczay, Maria Cristu, Emilia San- 
ciali, prof. Ioan Socaciu, George Savu, 
Ilie Savu, Elena Mureşianu, Nicolae Gră
dinar, Elena Blebea, Virginia Vlaicu, Ma
ria Zănescu, Sofia Enghiriiu, Maria Iordan 
Muntean, Maria G. Dima, Agnes Duşoiu, 
Maria D. Stinghe, Elena Moldovan, Ioan 
Dariu.

Câte 8 corone: Elena Dr. Blaga, Ma
ria Maximilian, Platoşî, Reveica Pascu, 
Victoria Oniţiu, Maria Cristan, Paraschiva 
Pernea, Maria Median, Dr. I. Hosanu.

Câte 2 cordne: Juliana de Lemeny, 
Alexandrina Otencilescu, Susana Popovicî, 
Nicolae Balea, Dumitru N. Căpăţină, I,
G. Eremie, Zoe Ciurcu, Elena Bologa, 
Hortenzia Percea, Elena B. Baiulescu. 
Maria Bărbuceanu, Eugenia Stefanovicî, 
Maria G. Stănescu, Maria Grecu (Braşovul- 
vechiu,) Crisi Lecca, Ecaterina Suciu, Irina 
Hager Braşovul-v., Florea Coleşa, Braşo- 
vul-v., Reveica Jaliu, Braşovul-v., Ana 
Marica Braşovul-v., Maria Huzani Braşo
vul-v., Maria Duşoiu, Ioan Peteu, Marina 
Câmpeanu, Maria Branisce, George Fur
nică, Emilia Aron, Elena Brencî, Zoe Pe- 
tricu, Elena Anc&n, Lucreţia I. Lupan, 
Maria Popescu, Ecaterina Urzică, Eleftera 
Orghidan, Maria Loga, Paraschiva Olteanu, 
Maria V. Olteanu, Elena N. Furnică, Pa
raschiva Bădiţoiu, Marina Popovicî, Bălaşa 
Vătăşan, Maiia D. Lupan, Maria Ciortea, 
Elvira G. Navrea, Polixeni Uasevicî, Ma
ria Maxim, Tincuţa N. Bogdan, Elena 
Mareea senior, Elena Mareea junior, prof. 
Ioan Pricu, Gheorghe Russu.

Câte 1 cor.: Susana A. Mureşianu, 
Leontina T. Pop, G. Bucă, Efrosina Mun
tean, Dobra Oprea Braşovul-v., Paraschiva

Folosim acestă ocasiune şi n ff  
măm cea mai adâncă multămitâ Él
toţi contribuitorii ; cu deosebire rauLd 
firmelor domnilor comercianţi, cárija
atât de prevenitori şi darnici
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Elena Sabadt i 
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A c a ţ u l .

ei a cultiva acaţul în mare, cuu * 
Notariu, Teodora Literat, Ecaterina Muş- efice, fie ca gard viu împrejurul^ 
lea, Iudita Văt^şan, Maria Bincilă, Maria

Patria acaţului este Amefiré 
méc]a-r|i, unde el ajunge o înă 
de 27 metri, cu deosebire în 1 
nia. De aceea s’a mai numit şh- 
de Virginia.

In Europa încă a fost cuno r 
o specie de acaţ îucă de prin ^  
al treilea după Christos, dérdibi 
nu a fost în g r i j i tă  şi cultivată ai 
se cade, a dispărut cu totul, fa 
loc acaţului din America. e

Pe la începutul vécului al lli 
(1600), adecă pe timpul regilorb 
cesî Henric al IV  şi Ludovic a l ! 
acaţul a fost adus apoi în Eu í 
de cătră Ioan Robin. t

La început acaţul se cultiva 
qu séma pentru florile sale. M #  
tâiu a fost adus şi cultivat ei în 1 
ţa, de unde apoi a trecut în p 
mania, ér de aci în Austria, l]n 
ria, Italia şi alte ţerî, aşa că ar< 
mai nu esistă ţâră pe globul păb 
tului, îu care se nu se cultive aA 

In Germania acaţul a fo-t* 
diát mai de aprfipe şi s’a rec ife  

cut, că el merită se fie cult. 
nu numai pentru florile sale f 
albe séu roşcate, ci chiar şi ca fe 
de foc. In părţile de médá-A  
Germaniei s’au şi cultivat păduiC 
tregí de acaţ. Prin aceste apoiA 
şi îmbunătăţit într'un mod 
clima ţinutului dimprejur. t 

La noi în Ardeal şi Ungaria 
a fost întrodu9 cam pe la anul pi 
d ér nu  s ’a prea bucura* xi© o  
deosebită, pană pe la anul A 
când prinţul Ferdmand de Cotii 
Gotha şî-a primit posesiunile^ 
din comitatul Peştei, unde apţi 
început a cultiva pe pustele salt© 
sipóse păduri întregi de acaţ. ti 

După pilda dată de prinţul fi 
dinand, s’au apucat cei mai ú 
poprietari de păment şi au începC

N. Navrea, Elena N. Ciurcu, Amalia Chiffa, 
Marina D. Pulpaşi, Rebi Chiconban.

Peste aceste contribuirî firmele: Fra
ţii Simai, Theiss & Mârton şi st. firmă 
Schütz, au donat stofe pentru îmbrăcarea 
copilelor.

meniurilor lor, fie ca pădure, aşt 
astăcjî pe întinsele puste ale Uî> 
riei, nu poţi afla o colibă câh 
mică, de la care se lipsescă ac?

Un avent mare a luat cuP 
acaţului atunci, când statul în i

x

se minuna. In orele libere Beniamin 
se îndeletnicia cu cetirea cărţilor 
bune şi fiind-că (pua avea puţin timp 
liber, el întrebuinţa şi firele nopţii 
spre a-şl cultiva spiritul.

Când tînărul Franklin cetia o 
proposiţie bine alcătuită, se bucura, şi 
nimic nu doria mai mult, de cât să 
pfitâ scrie si el tot aşa şi să-şi es- 
prime cugetele tot aşa de lămurit şi 
corect, ca şi bărbaţii celebri, din scri
erile cărora se adăpa. Şi el se apuca 
numai de cât de lucru, Decă cetia o 
pagină seu două, închidea cartea şi 
acum se încerca să scrie ceea ce ce
tise. Apoi asemăna scrisul cu tiparul 
şi îş! îndrepta greşelile. Şi greşelile 
erau din ce în ce mai puţine, er u- 
neorî avea bucuria să constate, că el 
a găsit espresiuni încă şi mai bune 
şi mai potrivite, de cât cum era mo
delul. Acâsta i-a dat îndemn şi mai 
mare, aşa că în cele din urmă el a 
ajuns un adevărat măestru al limbei.

2.

Fratele lui Beniamin scotea un

(Jiar, la care colaborau bărbaţii cei 
mai învăţaţi din Boston. Uneori se 
adunau acei domn! la tipografie să 
se sfătuiâscă asupra articolelor, ce 
erau să se publice în numărul pro
xim. Ucenicul stând într’un colţ, a- 
sculta şi el. Odată veni vorba des
pre un articol, pe care voiau să-l 
publice in cjiar, într’o chestie impor
tantă, pentru care trebuiau câştigaţi 
cetăţănii din Boston. Fie-care a fă
cut câte o propunere, însă nici unul 
n’a putut nimeri. Beniamin îşi gân- 
dia: „Décá aşi pute scrie eu artico
lul, sciu că aş pune punctul pe i“. 
De (Jis n’a (Jis nimica, dér în capul 
lui era mare fierbere. Gândurile nu-1 
lăsară să adfirmă. A aşteptat deci 
pănă s’au liniştit toţi, apoi se scula 
şi puse pe hârtie ceea ce îi agita su
fletul. Apoi lua manuscriptul şi îl vîrî
în taină pe sub uşa tipografiei, aşa
ca se se găsescă diminâţa. Firesce, că 
s’a ferit să-şi iscălescă numele şi nu-i 
era frică, că va fi descoperit, căci 
fratele nu-i cunoscea scrisul.

Manuscriptul s’a găsit şi a fost

cetit în conferenţa colaboratorilor. îşi 
pfite ori-cine închipui cum ticăia ini
ma lui Beniamin, aşteptând résulta-1
tul. Şi bucuria lui, când articolul a ; 
fost lăudat. Unul lăuda claritatea şi 
simplitatea, al doilea argumentele ni
merite, al treilea logica. Toţi şi-au 
esprimat dorinţa, ca necunoscutul a- 
utor să trimită cât mai des asemene 
articole. Aşa s’a şi întêmplat şi Be
niamin a fost încă de multe-ori lău
dat, une-ori însă şi înfruntat, artico
lele însă tóté i-au fost primite de bune 
şi publicate.

Intr’aceea Franklin a învăţat 
bine meseria şi nu mai avea ce în
văţa la fratele său. Las’ că James a 
rămas pănă în sfîrşit tot brutal şi îl 
şi bătea uneori. Beniamin s’a hotărît 
deci să fugă din Boston şi să-şi caute 
norocul în alte meleaguri. Bani nu 
avea, şi tînărul s’a vă(Jut nevoit a-şi 
vinde mica bibliotecă. S’a dus întâiü 
la Newyork, dér acolo n’a găsit loc 
nici la o tipografie. Ce să facă? Se 
gândi să mérgá la Filadelfia. Şî-a 
pus lada cu hainele pe o corabie, ér

el a luat drumul mai scurt cj 
barcă la Am boy. [Călătoria pe îţ 
a fost grea şi barca era se se! 
tfirne în valuri. Din Burlington! 
îmbarcat pe o corabie şi după nj 
greutăţi a sosit la Filadelfia.

„Când am sosit în Filade/fia 
povestesce însuşi Beniamin Frâu 
—  „eram îmbrăcat în hainele de 
cru, căci cele mai bune erau să 
sescă mai târdiu cu corabia. É 
acoperit de murdărie şi buzuns 
îmi erau pline de cămeşi şi cioj 
In oraş nu cunosceam un sufle! 
om şi nu sciam unde îmi voiü p 
capul. Eram istovit de umblaţi 
vâslat şi tfită nfiptea nu inchisi 
ochii, ér de ffime nu mai puteai 
buzunar aveam un taler olande 
ceva mărunţiş de aramă, ce l’an 
vâslaşilor. Ei nu voiau să prim 
bani, fiind-că le-am ajutat la v 
dér eu am stăruit să primésca.í 
este uneori mai darnic când 
de cât când are.

'T a  un
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a-1 cultiva intr’o mesură mai 
q şc0lele sale de economie, 
e apoi s’a lăţit prin tóté ţi- 
:e, ca răsaduri bune de sădit, 
caţului îi priesce mai bine în 

ai mólé şi dulce, unde adecă 
reşce viţa de viie şi castanul 
ă, dér şi în ţinuturile mai as- 
sce, numai cât nu ajunge o 
aşa de însemnată, ci române 

pipernicit.
,-i priesce acaţului în pămen- 
apátóse, sărate şi de tot năşi
ţi petróse, de óre ce în ast- 
pămenturî nu póte vegeta de 
trebue să se pustiésca. Nici 

aénturile espuee vărsărilor de 
e cari adecă apa stă mai mult 
nu-i priesce, ci începe a-se usca. 
caţul are mai multe însuşiri 
titő, dintre cari noi vom aminti 

ai pe urmatórele cinci. Mai 
acaţul cresce íórte repede, aşa 
Ituiala ce o face proprietarul 

ra lui, curénd i-se íntórce 
dă, mai cu séma în caşul 

déca se cultivă ca pădure, ca 
apoi se fie parcelată şi tăiată, 
doua însuşire deosebită a aca- 

este, că se póte cultiva şi 
énturile cele mai serace: pe 

şi pe délurile pleşuve, unde 
rin rădăcinile lui cele estinse 
crescerea sa repede, împedecă 

acelora pe păménturile cele

treia însuşire deosebită a aca- 
îste aceea, că are un lemn bun 

şi chiar şi pentru anumite 
de strugărie. Astfel în ţinu- 

lipsite de păduri, elînlocuesce 
tele de foc, cari sunt de nea- 
trebuinţă pentru economia 

să.
patra însuşire deosebită a 

m este, că el şi după ce 
taie trunchiul, odrăslesc din 

aceluia şi din rădăcinile lui 
i tineri, cari în curénd ocupă 

at. j
cinceâ însuşire deosebită a 

este aceea, că îşi întinde 
nile fórte departe de trupină. 

o face el nu numai ca să-şi 
nutreméntul de lipsă şi de mai 

te, ci şi pentru aceea, ca prin 
inile lui să lege óre-cum pămen- 
să nu-1 lase a-se surpa, 
in aceste câte-va însuşiri pot 

şi economii noştri de ce mare 
nătate e cultura acaţului pen- 

conomie şi cât de tare greşesc 
cari lasă destule cóste şi dó- 
roditóre neplantate, ca să se 
pe locurile cultivate cu bucate 
> feuaţe.
écá însă pe la noi nu s’a fă- 
ai nimic în privinţa acósta pănă 

, se fim siguri, că se va face 
orul cel mai apropiat, de óre-ce 
şi legea obligă acum pe pro- 

a irii de cóste şi délurí neroditóre, 
le cultive cu anumiţi arbori 

icture.
loctn Georgescu.

rcei

li ui

n

igrîjirile copiilor mici.*)
„Oare să fie îngrijirile, ce se vor 

|piilor mici, ca sg fie scutiţi de bole, 
urmările lor şi de mdrte înainte 

>P? -
îngrijirile acestea sunt forte multe 
opresc asupra lor mai mult, cu nă- 
că ele vor găsi loc în inima pârin- 

iind de mult folos pentru ei.
)k  ca să ne dăm mai bine sema 
ivoile copiilor, voiu da mai întâiu 

date priviţdre la starea copilului 
[acere şi după nascere. Înarmat cu 
»nea oonscinţe, fie-care va înţelege 
|ne cele ce urmez5 după aceea. 
pi nascere, pruncul are o greutate 
v2'/2 kg.—3V2 kg. Acestă greutate 

însă o regulă, după cum nici bo-

7e<fi nrul 1 al „Gas. Trans.“ 1900.

lele de cari « o  vorbit mai înainte nu vin 
la o anumită verstă, aşa cura s’ar crede. 
Sunt unii copii, cari se nasc mult mai 
uşori, alţii trag înse 4, 5 şi chiar 6 kg. in 
cele dintâiu 2 seu 3 (file, corpul copilului 
scade din greutate cam un sfert de chi- 
logram. Asta se întîraplă din pricină, că 
•1 scdte din trup murdărie, ud şi nădu- 
şdlă. Altă pricină mai este, că el nu mă
nâncă mai de loc în cele dintâiu dile. 
Mulţumită însă unui lapte bun şi îmbel
şugat, copilul se înfiripeză ou încetul şi 
pielea lui capătă acea colore de sănătate 
şi acel lustru atât de plăcut la vedere.

Intr’a opta seu a noua di, copilul 
trebue să recapete greutatea ce o avea 
la nascere.

De aci încolo, el va cresce în cele 
dintâiu patru luni cu câte 25— 30 grame 
pe di, său 800 grame pe lună; în cele 
patru luni de la mijloc cu 25— 10 grame 
pe <Ji, seu 500 grame pe lună; dr în cele 
patru luni din urmă cu câte 10—5 grame 
pe di, său cu câte 250 grame pe lună, 
adecă din ce în ce mai puţin.

Ca greutate, oâod copiiul este de o 
jumătate de an trebue să fie aprope odată 
mai mare decât la nascere; er la un an, 
să fie de trei ori mai mare, decât la 
nascere.

Părinţii, Cari doresc să scie, decă co
pilului lor îi merge bine, îl cântăresc gol, 
pus într’un coş său într’un şervet* Ei în- 
semnăză <ji cu <ji, săptămână cu săptămână 
greutatea şi se înoredinţăză, dăcă îi merge 
bine copilului. Când corpul copilului nu 
cresce său dă înapoi, este semn, că seu 
că este bolnav, său că laptele mamei nu 
mai este bun. Atunci trebue se întrebe 
un doctor, care va arăta amănunţit pricina 
tâojirei copilului şi va lua măsuri pentru 
îndreptarea răului.

Păte că unora din cetitori li-se va 
păre ciudat, că se găseso omeni, cari să-şi 
cântărăscă atât de des copiii, când se scie 
că Românii au obiceiul să se cântărăscă 
numai de Sf. Gheorghe, încunjuraţî de 
verdăţă. Cine îşî iubesce copilul şi este 
cu inima sărită după ei, face forte bine, 
că-i află greutatea corpului din când îa 
când, căci are îa îndemână un mijloc forte 
bun de control.

Crescerea corpului copilului se face 
şi în lungime. Aşa la nascere, copilul este 
cam de o jumătate de metru de lung. Câud 
a împlinit un an, trupşorul lui a mai cres
cut cu un sfert de metru, adecă are vre-o 
trei sferturi de metru.

In anul al doilea, el cresce de abia 
cu 10 cm., adecă cu a (Jecea parte din 
metru; în al treilea an cu vre-o 7 cm. 
şi de aci încolo cu câte 5 cm. pe an. Prin 
anul ai 15-lea al vieţii, băiatul trebue să 
aibă 1.60 metru. Mai are puţin de crescut 
şi va reni la măsură pentru armată. F e
tele nu cresc tot atât de înalte ca băie
ţii. Afară de asta mai trebue să ţinem 
socotelă la crescerea corpului, pe lângă 
felul hrănii şi de mărimea corpului părin
ţilor copilului.

Capul copilului este forte mare faţă 
cu trupşorul lui. Din pricina asta el nu-1 
pote ţine drept decât prin luna a doua a 
vieţii. Fac rău acele mame, care-şî silesc 
copiii să stea cu capul în sus mai înainte 
de acest timp.

Dumnezeu a îngrijit să dea omului 
dinţi cu cari să rupă şi să mestece hrana 
Copilului însă nu i-a dat dinţi de la înce
putul vieţii şi acesta se înţelege lesne 
pentru ce. Lipsa dinţilor, precum şi sto
macul delicat şi ghindurile lui puţin des- 
voltate, ne arată, că mâncarea copilului 
trebue să fie numai laptele. Dinţii de lapte 
îuoep să iasă între a 5-a şi a 7-a lună de 
obiceiu. Pe la 3 ani ei ajung în număr 
de 20, er pe la 7 ani încep să cadă şi să 
fie înlocuiţi de alţii mai tari şi mai mari. 
In total omul ajunge să aibă 32 de dinţi 
şi măsele.

(Va urma). Gr. Teodosiu.

vistei Economice“ şi reprodus şi de noi 
în numărul de Crăciun acestă revistă mai 
comunică cetitorilor următdrele amănunte:

In Europa, „Cassele“ amintite sunt 
forte răspândite în tóté straturile popora- 
ţiunei, cu deosebire în Danemarca, Nor
vegia şi Finlanda. O singură firmă a fur- 
nisat în aceste ţări în interval de un an 
20,000 de „oasse de economii“ .

Prin „cassele“ acestea băncile se 
etablăză în locuinţele deponenţilor, ca 
aceştia să nu mai fie nevoiţi a-şl duce 
micile economii la bancă. Băncile, unde 
s’a introdus acest sistem de economisire, 
au aflat, ceea-ce de fapt aşa şi este, că 
omenii mai săraci nu au tot-déuna ener
gia de a cruţa atâta timp, pănă-şî adună 
o sumă, ce o cred destul de mare, pen
tru ca să fie vrednică de a fi dusă la 
bancă, şi încă şi mai adeseori se fereso 
de perderea de timp, ce o reclamă dru
mul ia bancă.

Pentru-ca „cassele de economii“ să 
fie învrednicite de atenţiunea cuvenită şi 
folosite cât mai des din partea posesori
lor lor, multe bănci le-au comandat în 
exeouţiune luxuriosă din bronz şi cu fir
ma băncii imprimate în ele, ca astfel să 
facă asupra deponentului impresiunea, că 
banca din chestiune îşi are domiciliul la el 
în casă. Unele bănci distribue deponen
ţilor lor astfel de „ casse “ gratuit, altele 
erăşî le oferă ocasiunea, decă au adunat 
deja o anumită sumt, de a-le acuira cu 
drept de proprietate, sub condiţiunî fa
vorabile.

„Gassele“ sunt provă^ute de regulă 
cu Nr. curent pentru a înlesni înregistra
rea lor în registrele institutului. Pentru 
mai mare comoditate a deponenţilor, unele 
bănci trimet la anumite intervalurî d. es. 
tot la 14 (jile, pe un funcţionar al lor, în 
locuinţele posesorilor de astfel de „casse“ , 
unde acestea se golesc, în presenţa depo
nentului, căruia i-se liberézá o ouiUnţă 
asupra sumei aflate.

La multe institute sunt introduse 
„casse de economii“ cu câte două chei, 
dintre oar! una se află la deponent, ér 
cealaltă la bancă, astfel că la de3cuiare 
trebue să fie presente tot-déuna 2 per- 
sdne. In Svedia cererea deponenţilor după 
„Casse de economii“ a fost la început atât 
de mare, încât băncile de-abia au putut 
satisface pe toţi şi ceea-oe este mai im
portant, depositele spre fructifioare au 
crescut în mod neaşteptat. La „Danske 
Landmansbank“ din Copenhaga, care are 
plasate pe U deponenţii săi 8000 de „casse 
de economii“ , depositelo au cresout cu 
mai mult de 40% faţă de trecut. Resul- 
tatul acesta este o dovadă eclatantă, că 
sistemul de economisire descris are avan- 
tagii atât de mari, încât ar merita să fie 
răspândit în cercuri cât mai largi.

Cu ocasiunea acesta constatăm cu 
plăcere, că deja câte-va din băncile nós- 
tre se ocupă serios cu ideea introducerii 
„casselor de păstrare domestice “ între 
operaţiunile lor şi ar fi numai de dorit, ca 
încercarea lor să fie încoronată de succes.

Una din firmele, care se ocupă cu 
fabricaţiunea „Casselor“ ce ne preocupă, 
şi care la cerere probabil ar fi gata a 
servi cu mostre este: „ Aotiengesellschaft 
für Eisen- und Bronzegiesserei vormals 
Kari Filnk în Marinkéira“ (Germania).

Un nou sistem de economisire.
Asupra „casselor de păstrare domes

tice“ descrise in articolul cu titlul de mai 
sus, apărat în numărul penultim ai „Re-

MULTE ŞI DE TOTE.
M o f n é f u l  şi m usce le .

Era odată un moşneg bătrân, care 
spunea, că pe tóté lucrurile din lume le 
scie, numai un singur lucru nu scie, anume 
oum să înşele muştele, ca să nu-1 mai 
supere când dorine.

Nu mult timp după aceea, se întîra
plă, că moşnegul se îmbolnăvi aşa de 
tare, încât trăgea să moră. Dér nu putea 
se moră, căci mereu spunea, că nu-i póte 
gşî  sufletul pănă n’o sci şi lucrul acela.

Feciorul moşnegului neavénd timp 
ca să-l păzâscă, de óre-oe se ducea la 
muncă, lăsa pe băeţiî lui, spre a lua séma

Pagina 7.

de el şi a-i da tot ce-i trebuesce şi a goni 
muscele ce-1 tot năcăjeau.

Băeţiî au păzit ei cât au păzit şi 
voind ca să se ducă spre a-se juca, recur
seră la următorul meşteşug: S’au dus îs 
grădină, de unde au rupt un mănunchi 
de urzici şi le-au făcut ca un păraătuf. 
Pe urmă au luat o 0lă cu lapte dulce şi 
muiau păraătuful în 01ă, după care sfropiau 
cu lapte pe păreţi. Aşa că au stropit tot 
laptele din olă pe păreţi. După acesta s’au 
dus în curte se se jdee.

Muscele dând de dulcdţa laptelui de 
pe păreţi, l ’au lăsat tóté pe raoşnâg şi 
s’au pus pe păreţi, mâncând la lapte.

Atunaï moşnăgul, care tocmai acum 
observase lucrul acesta, chemâ cât ce put» 
pe băeţiî din curte la densul, c}icêndu-le :

— Băeţî! duceţi-vă şi spuueţ! tată
lui vostru, ca să vie acasă, căci eu de-a- 
oum mor; căci nu sciam cura să amăgesc 
muscele, dér am vă^ut-o şi pe asta! („G. T.“)

P lâ n g e re a  un u i d ip lom at Japone».]]

Baronul Suymatsu, ginerele raarchi- 
sului Ito, care pe tot timpul răsboiiilui 
ruso-japones a ţinut locul de représentant 
oficios al lui Mikado, a adresat mai mul
tor (jiare francese următoreâ serisóre de 
protestare :

Peste câte-va <jile mö voiű găsi afară 
din apele europene, de aoea vă rog se 
publicaţi urmátórea serisóre de protestare 
a pasagerilor japonesi, cari au călătorit 
pe bordul vaporului german Zieten al 
companiei „Norddeutscher L loyd“ .

M’am îmbarcat la Genua pe bordul 
vaporului Zieten. Trei dintre compatrioţii 
mei se îmbarcaseră pe acelaşi vapor încă 
de la Southampton. Unul diu ei era căpi
tan în armata japonesă şi ataş ,t naval la 
ambasada din Londra, altul profesor la 
universitatea imperială din Tokio şi care 
şi-a luat doctoratul la Lipsea şi la Oxford, 
şi în sfîrşit cel de a! treilea un inginer, 
director la ministeriul lucrărilor publice 
din Japonia.

La Southampton, cei trei compatrioţi 
ai mei, măsuraţi de sus pănă jos de că
pitanul vasului, au fost aşezaţi tocmai la 
códa mesei, li-s’a dat cele mai próste lo
curi, în rîsul celorlalţi călători. Când m’am 
îmbarcat şi eu, mi-s’a făcut aceeaşi cinste, 
ara fost aşedat lângă un student.,, chines.

Nu mai puteam suferi, ca u d  căpitan 
din raarina japonesă, un profesor univer
sitar, un înalt demnitar şi eu, să fim ast
fel trataţi, ca nisce indivizi fără cea mai 
mică importanţă, şi de aceea ara cerut să 
mâncăm la o mică masă câte-şi patru. 
Tot ca şi noi a fost tratat ministrul chi
nes, care s’a întors din China la Londra. 
De aprópe doi ani, noi am făcut tot ce 
ne-a stat prin putinţă pentru a ne purta 
îu Europa ca óment civilisaţî ; sunt silit 
însă să recunosc, că sforţările nóstre nu 
au făcut niol o impresie asupra Europenilor.

Anunţuri ele căsătorie.
12— 18 Ianuarie 1906.

1 . Nicolae Spuderca gr. or. calfă de lăcătuş 
cu Maria Fulga gr. or. din Braşov. 2. Vasile Guran 
gr. or. calfă ae tîmplar cu Marina Loga Negru gr. 
or. din Braşov. 3. ioan Muntean gr. or. lucrător 
în S.-Petru cu Marina Viădăreanu gr. or. din Bra
şov. 4. Nicolae Puiu gr. or. lucrător cu Reveica 
văduva Popa uăsc. Serbu gr. or. Braşov. 5. George 
Mitoc gr. or. lucrător cu Efrosina Şoptea Voina 
gr. or. Braşov.

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

Slăbiciunea bătrîneţelor
seu slăbiciuni cari provin din alte cause, 
ca oboselă după bole, seu la copii mici, 
la eşrrea dinţilor se pot delătura cu suc
ces, folosind Eiuulsiiinea lui Scotts. Emul- 
siunea lui Scotts constă din cea mai fină 
untură de peşte medicinală norvegiană 
amestecată cu Hyppophosphiţî de var şi 
natron. Emulsiunea lui Scotts nu este gre- 
ţ(5să, din contră are un gust bun, şi uşor 
de mistuit pentru ori şi cine, de dre-ce în 
urina prepârărei după sistemul lui Scott, 
uleiu trece uşor în organism, fără cea mai 

^  mică greutate Pescarul cu batogul
f . cel mare este semnul de garanţie al 

procedurei veritabile a lui Scott.

; Se pote cumpăra în tote farmaciile.

Cu referinţă la „Gazetă“ şi trimi
tere de 75 f i l e r i  în mărci poştale se tri
mite sticle de probă franco dela

Dr. EM IL BU D A I, „Farmacia oraşului“ 
BUDAPEST, IV., Vâczi-utcza 34/50. 
Preţul unei stich originale: COI*. 2.59.
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U n  harnic silvicultor diplomat
român de origine, cu purtări şi ate
state bune şi cu sctisore bună şi di
băcie mare, caută aplicare în Româ
nia. —  Preten3iuni modeste. Condi- 
ţie permanentă.

Informaţii mai deaprdpe dă : 
„Administraţia acestei foia.

PAGLIANO-SIRUPcea mai bnnă doftorie de curăţit sângele, inventată de 
MT* Profesorii] GIROLAIHO PAGLIANO.

Florenz-Yia  Pando l f in i  (Italia)

A se feri de imitaţie!
A observa pe fie-care sticlă marca fabrieei în colóre 
nătă deschisă cn subscrierea Prof. GIROLAMO PAGLIAN

Se capătă în tóté farmaciile mai mari
DEPOSIT pentru Ungaria la farmacia I0S. von TÖRÖK Budapţ 
4— 0,1968. K i r á l y  u t e z a  1 9  ş i  A n d r â a s y  u t e z a  9 5 .

POPOFF
cel mai bun

CIÂI din Inie.
Se atrage atenţiunea asupra fâşiei 
văm ei rusesti pe pachetele orig i
nale şi marca de contravenţie K. & C.

7—101941.

Dr. Jessner Mitin-Crême
face pielea netodă şi lină, un Teint 
delicat, străbate uşor în piele fără 
se lase în urmă grăsime. — Preţul 
unui borcan Cor. 1.50 bani. Cutie 
------------  de blech 40 b. ------------

Dr. Jessner Mitin-Pasta
are efect esceient asupra pielei gra
se, umede, lucie şi roşatice. La un
gere colorea pielei. — Preţul cutia 
----------------- 40 bani. -----------------

Dr. Jessner Mitin pentru ger
indispensabil pentru timp geros vin
decă degeraturile complet în scurt 
timp. — Preţul unui tub cor. 1.20 b. 

Depot: în Drogueria Teutsch &  T artle r
-----------------  Braşov. ---------------- -

2CGOOOCOOOOOOOOOOOO
Corone

a

şi mai mult
câştig pe di

„ARMONIA“, cassă de economii, societate pe acţiuni în Cincnl-i
C O N V O C A R E .

d e l aSocietatea de tricota] mecanic
cu lucrători de casă.

Se caută persóne de ambele sexe pentru 
lucru de împletit pe maşina nóstrá. 
Lucru simplu şi iute, peste tot anu în casă. 
Nu este de lipsă cunoscinţă specială. — De
părtarea n’are nimic de a face, căci noi vin
dem lucrul. — A d r e s a :  ,v

Hausarbeiter-Strickmaschineiv-Geseliscftăft 
THÖMAS H. WHITTICK & Eo. 
Budapest, IV, Havas-utcza 8 — 605. 

Prag, Petersplatz 7— 605.
TRIEST. Via-Campanile 1 3 -6 0 5 .

Chemische Fabric Krewel & co., &. m, b. H,
I K öln  a. Rhein. = 1

Cine sufere de Soldină, reumatism
se nu foloséscá alta doftorie, decât se 

cumpere o sticlă de

Fluid de reumatism aior.Fiesch
care vindecă mai sigur ca ori şi care doftorie 
Soldină, reunii, dureri de spinare, Slăbiciuni de 
mâni şi pici ore causate prin aruncătură, oste- 
nâlă. scrintire. Se foloseşte şi intern şi extern. 
Efectul se simte în scurt timp şi la boale în
vechite, la care n’au folosit băi său altă dofto
rie. — Şe capătă numai la inventator şi singu
rul producent:

Dr. EMIL FLESCH „Magyar korona“
farmacie. G y ő r ,  Baross-ut 24.

Deposit principal pentru Budapesta farmacia 
Török J. VII, Kirăly-utcza 12, şi la farma

cia „Opera“, Andrássy-ut 26.
1 sticlă de VL  decilitru 2 cor. Sticle familiare 

pentru folosire mai îndelungată 5 cor.
Se trimit francate la comandă de 2 sticle mici 

séu 2 sticle familiare.

X 8—50.2004. »
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P. T. Domni acţionari ai cassei de economii „A R M O N IA “, sc 
tate pe acţiuni în C i n c u l - m  are  —  în sensul §§ 14— 27 din statutfe 
se invita cu onbre la

a Il-a adunare generală, ordinara,
care se va ţină în  Cinculmare la 18 Fşbruarie s t  n. a. c. la 10 óre
în localul institutuluh c

O b i e c t e l e  v o r  f i :

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X Inst i tut  ind igen!

x
£
X
X
X
X
X
X
8
X
X

Banca de asigurare g 
§ g “ „ T R A N S IL V A N IA “

1. Raportul direcţiunei despre gestiunea societăţii pe anul 190F
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
8. Presentarea bilanţului încheiat cu 31 Decemvrie 19C5.
4 Propunere asupra distribuirii profitului curat.
5 Fixarea marcelor de presenţă pt. membrii direcţiunii şi aip 

mitetului de supraveghiare.
6 Alegerea unui membru în direcţiune.
7. Rap.rtul direcţiunii asupra emisiunei a IX a de acţiuni.
Domnii acţionari, car! doresc a participa la adunare în personă ^ 

prin plenipoteuţă, sunt rugaţi a*şî depune la cassa institutului acţiilt'e 
eventual documentele de pienipotenţă cel puţin cu o cji înainte de î(  
narea generală (§. 17). j

(2280,1— 1 ) Direcţiunea

X
*

SIBIIU, Strada Cisnădiei nr. 5.
Fondată  la  1868 . Ed lfle lile  p ro p rii. 8

Primesce in condiţiuni favorabile :
u s ig u r ă r i  c o n tra  f o c u lu i  ş i  e s p lo s iu n ilo r ,  
a s ig u r ă r i  de v ia ţă  ş i  de re n te  v ia g e re ,  
u s ig u r ă r i  c o n tra  f u r t u lu i  p r in  s p a rg e re , 
a s ig u r ă r i  de a cc id e n te  ş i  de s tic lă .

Valori asigurate 105 milione corone.
Despăgubiri prestate 7  milione;corone.

F o n d u r i  de re s e rv ă  ş i g a r a n ţ ie  2  m il iâ n e  co râ n e .

X
X

Inforraaţiunî dela Direcţiune în Sibiiu şi prin agenturile p rin 
cipale din Arad, Bistriţa, Braşov, Cluj, cum şi prin subagenţii d in  t d t e  
comunele mai mari.

W
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Meran pentru nervoşi
şi cei ce au trebuinţă de

r e e x e a t i u n e .
T i r o l u  de Sud.  L o c  de cură.  
Etablisment de hydroterapie a lui
Dr. Ba l lm an, în Maendelhof.

La cerere se trimit prospecte.
=  T n beren loşi sun t csehişi. =

(2 -3 .)

fiUndese fr*** ?şi se bén VINURI curai n de Mediaş BERE de Pilse>p „Urquell“ próspétá dela cep i í  fie-care (Ji Í î La . zzz: S

Esstairaatil
iu Braşov, S S . Spitalnlnl ar. .. d
De o cercetare numerosă se róg ^

C. R. GLIGORE CRISTEI t
IfO-O conducătorul restauratului, g

e
Ş
a

A V î S!
Suberisul am onórea a face cunoscut On. public şi în d e o s e b i a

*
s

epitropilor bisericesc!, că am  d esch is în Braşov (la 2 Porumbi;** Strada Négrà nr. 3 (3 Felső-Villa-utcza 3) ţ?
0 fabrică, de luminări de eérá curată şi parafină fi

s u b  f i r m a  $*v
<PI O A  N  P E T E U .

Prima fabrică de luminări de ceră şi parafină din Ardeal.
Şi sunt în plăcuta posiţie de a executa tot-felul de fumînărî îrta 

t6te  f o r ma t e l e ,  precum şi aurite, er comandele le voiu executa f 
p r o m p t  şi cu p r e ţur i  f b r t e  c o n v e n a b i l e .  B4-90 1858

XXXXXX^XXXXXXXXX

p l ă t e s c  celui c e v a  
UUU 11« mai câpăta vre-odată 
d u r e r e  de dinţi, ori îî va
mirosi gura, după ce va f o l o s iapa de dinţi
a lui B artilla, o sticlă 70 bani.
(Pentr-5 p a c h e ta r e  şi e x p e . fr a n c o  96 fii.Eduard B artilla-W inkler

VIENA, sd/l., Sommei*gasse 1.
Să se eeră pretutindenea apriat apa 

de dinţi a lui Bartiila. Denunţării de
fa ls ific a r e  v o r  fi b in e  p lă tite . L a  lo c u 
r ile , u n d e  nu se p o te  c ă p ă ta , tr im it  7 
s t ic le  cu 5 cer. 20 fii. fr a n c o  

Se capătă în BRAŞOV la  fa r m a c ii i le :  
Y . Rotii strada Orfanilor nr. 1, Neustădter pia
ţa Franc. losif. Je k e liu s, Stenner Str. Porţi 21. 
O bert Blumena la Y icfo r  K lein  farm. Corona. 
E dn art K u gler Braşovul vechlu.

Ï Ï Ï Ï S 1 I  antnpriM d
Ü1 *

Braşov, Strada porţi nr. 3.
Am onórea a aduce Ja cunoscinţă On. public din oraş şi împrejurime, că în urma decedă- 

rei tatălui meu, conducerea antreprisei de pompe funebre i am luat asupra-mî, fiind 10 ani în 
acésta afacere, unde mi-am câştigat cunoscinţelc necesare.

Tot-odată fac cunoscut, că prăvălia am arangiato d in  n ou  şi în urma cumpărării 
mele favorabile, am prevăcjut cu tóté de cele mai necesare, astfel sunt în posiţie că în c a ş u r i  
d e  m o r t e  pot servi tot aranjamentul necesar, cu preţurile cele mai ieftine.

In deposit am totfelulode coşciuge: de brad, Ştejar şi metal, şi tóté accesoriile, începend 
dela cele mai simple, până Ia executarea cea mai fină. —  Am mai departe un  m a r e  d e p o s i t  
permanent şi de cununi mortuare* — Me angajez şi la transporturi de cadavre.

Dricurile funebre sunt proprietatea antreprisei mele.
La  caşuri ce se vor întâmpla, apelez la sprijinul Onor. public.

1
I

E. TUTSEK, antreprise de pompe funebre. 
T Ü T S E K  J E N Ő .

Tipografia A. Mureşianu Braşov.


