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Brașovii, 17 Augusto v.
„Are țera voiă se serbeze o 

serbătâre? De ce se se bucure ea?“
Acesta întrebare șl-o puse una 

din foile mari oposiționale ungu
resc! („P. Naplo“) cari câte odată 
când vedu, că nu potfi eși la cale 
cu una seu cu alta, vorbescu mai 
sinceră și fără înfrumsețare despre 
adevărata stare a lucruriloră sub 
vestita ocârmuire ungurescă; îșl 
puse întrebarea în c|iua de Sf- 
Stefanh, care prin lege a fostă 
de rendulu acesta impusă ca cju 
de repausu tuturoru locuitoriloru 
din Ardealu și țera ungurescă.

Sf. Ștefană, întâiulu rege un
gurescă, în a cărui amintire s’a 
ordonată acelă repausă la 20 1. 
c. s’ar minuna, când ar eși a cji 
din gropă și ar vede, că după 
aprope o miiă de ani, cei ce gu- 
verneză astăcji regatulă fundată 
de elă, s’au lăpedată cu totulă 
de principiile liberale, ce le-a fostă 
proclamată și le-a lăsată moște
nire elă, 4i°0ndu, că popârele 
trebue se trăiescă unele lângă al
tele în pace, fiă-care cu limba și 
cu datinele sale strămoșesc!.

Astăcfl ocârmuitorii stăruescă 
dimpotrivă ca să fiă numai o 
limbă și se peră deosebirile dintre 
popbre și se se facă tote sclave, 
pentru ca unii din acelă poporă, 
care este astăcfi la cârmă, se-și 
pâtă îndestuli lăcomia după pu
tere și stăpânire.

Ar crede omulă, că astăc|I, 
după ce cei dela putere au avută 
atâta prilejă de a-ș! sătura acestă 
poftă, ei se semtă fericiți, der nu 
este așa.

„Timpulă de față, — 4^ce nu" 
mita fâiă maghiară — este prea 
posomorită, decâtă ca se putemă 
fi mulțămiț! cu elă, căci afară de 
prețurile urcate ale grâneloră, 
cari s’au formată fără concursulă 
nostru, nu mai e nimicii, la ce amu 
pute privi cu bucuria".

Nu’să mulțămiț! ei, cari au 
pânea și cuțitulă în mână, ce se 
4icemă atunci noi, cari, după cum 
stau a4! lucrurile, resuflăm’ă ae- 
rulă acestoră munți și văi numai 
din „grația11 celoră dela stăpânire.

Der se lăsămu se vorbescă în- 
să-și fâia ungurescă :

„Din palatulu ministrului pre
ședinte — 4i°e „P- Naplo“ — se 
deschide totdeuna o privelisce fru- 
mosă, de aceea fiă-care ministru- 
președinte ungurescă vede tote 
lucrurile în lumină prietinâsă și 
frumosă, adecă este optimistă. 
Icâna orașului Budapesta se des
fășură înaintea ferestriloru pala
tului seu și de aceea elă vorbesce 
de marea înaintare a Ungariei. 
Der se poftescă numai d-lu mi- 
nistru-președinte să mergă în pro- 
vinciă îmbrăcândă alte haine. Se 
întrebe numai de starea lucruri- 
loru. Acolo ar întâlni elu la sta
țiile drumuriloră de feru din Un
garia de susă poporulă care emi- 
greză din Ungaria la America; de 
aici ar pute deduce apoi câtă de 
bună e vieța și câtă e de mare 
fericirea la noi acasă, seu ar pute 
merge prin Ungaria de mea4ă-4i 
și ar pute se întrebe de sârtea po
porului, care neavându pământuri 
slujesce ca 4il0rU; de sârtea ser- 
vitoriloră, a cultivatoriloră de tu- 
tună și a coloniștiloră, ce șl câș
tigă, ce mănâncă, cum locuescă, 
mai multe familii într’o odaiă, cum 
suntă grijițl copii în câtunur! (ta- 
nya), cum suntă crescuți și ins- 
truițl, cum bântuescă bolele epi
demice și pe ce treptă morală stă 
poporulă nostru, atunci se vor
bescă de înaintare. Seu se mergă 
josă în Ardeală spre a studia stă
rile sociale de acolo, îmbucătățirea 
terii Secuiloră și sărăcirea popo- 
rației sale, sleirea averei dom- 
niloră maghiari în castelurile, 
cari stau să le cadă în capă, 
de când, pe lângă încurcătura re- 

lațiiloră de posesiune, au perdută 
și regaliile pentru puține parale, 
ce le capătă, seu va pute studia 
certa naționalitățiloră și dibacea 
agitațiă a Româniloru și va înțe
lege nemulțămirea, ce domnesce 
în totă Ardelulă, seu ar pute să 
mergă țn Banată și în Baclca, în 
cele mai bogate ținuturi ale Un
gariei, nu spre a vede esposiția 
din Timișâra și regularea porțiloră 
de feră, ci spre a studia adminis
trația în comune și în comitate 
și spre a sterpi corupțiunea, și 
elă s’ar simți ca Hercule în graj 
durile lui Augias. Mai bine i-ar 
merge ministrului președinte în 
ținuturile de dincolo de Dunăre, 
unde ar au4i numai plângeri asu
pra dăriloră celoră mari, cari din 
ană în ană se sporescă, der și 
dincoce de Dunăre elă s’ar pute 
bucura de progresulă panslavis
mului, care este nutrită și ațîțată 
dela Praga și St. Petersburg, și 
în contra căruia statulă ungară 
n’are nici o armă. Celă mai mare 
progresă l’ar afla elă de spre Viena, 
a căreia politică câștigă neîntre
ruptă tăremă în Ungaria, ceea ce 
se pote dovedi în modă oficială 
prin șematismulă militară “.

„Decă amă căuta mai departe 
— 4ice fdia ungurescă—progresulă 
literară nu l’amă afla, spiritulă 
publică nu l’amă vede nicăirl; în 
loculă lui amă găsi numai spiri
tulă,. sclăviei, care caută posturi. 
Decă însâ privimă la constituțiă, 
acesta nu este o cestiune a liber
tății publice, ci o cestiune a man
datului de deputată. Și ce e dieta? 
Este ea ore ună corpă legiuitoră? 
Da, este ună corpă legiuitoră, 
care nu e harnică de a crea 
legi. “

Eată icona progresului Unga
riei și a Ardeiului, zugrăvită de 
însăși foia ungurescă. Punctele lu- 
minâse, ce se mai vedu în ea, ară 
peri și ele cu totulă și întunecime 

desevîrșită s’ar face, când amă 
lua și noi penelulă, ca se însem- 
nămă pe ea durerile și necazurile 
nâstre, pe cari gazeta ungurescă 
numai câtă le-a atinsă cu o tră
sătură.

„P. Naplo“ apeleză în fine la 
alegătorii unguri, ca să se gân- 
descă și se vorbescă acum în a- 
junulă nouăloră alegeri dietale.

Și decă Ungurii credă de lipsă 
a se gândi și a vorbi, ei cari suntă 
a4i națiă privilegiată, cu câtă mai 
multă nu trebue să vorbimă și ne 
gândimă noi Românii, cari suntemă 
osândiți da rolulă unoră cetățeui 
de a doua mână, fără drepturi și 
fără de patriă?

CRONICA POLITICĂ
— 17 (29) Augustă.

— Câtă mai curendă va apără Ia 
Viena o broșură întitulată: „Situațiunea 
de a$i a Europei și bugetulfl armatei aus- 
tro-ungare“. Autorulă acestei broșuri se 
vede, că cunâsce ou de-amăruntulă pla
nurile celoră’ mai înalțl factori politici și 
de aceea se și dă mare însemnătate oe- 
loră ce le c}ice elă. Telegramele sosite 
dela Viena au și începută să împărtă- 
șescă cuprinsula acestei broșuri, din oare 
amintimă de-ooamdată, că autorula bro- 
șurei constată, cumcă Austro- TJngaria are 
grabnică datorință de a-și îmulți puterea 
armată la celă mai înaltă gradă posibilă. 
Spre scopula acesta autorula broșurei 
recomandă, ca numărulă oficeriloră dela 
infanteriă să se îmulțesoă cu 2000 ; fiă- 
care oompaniă pentru timpa de pace să 
se îmulțesoă cela mai puțina cu câte-o 
sută de feciori. Despre cavaleriă (fi00 
autorula, că aceea e fârte slabă în ra
porta ou pedestrimea; deorece însă în 
privința acesteia nu se pote face o îm
bunătățire mai mare din cause financiare, 
elă ar dori cela puținO ca să se înfiin
țeze mereu remonte pentru cai, din oarl 
caii dresați în timpa de pace să se dea 
cetățeniloră singuratici pentru întrebuin
țare. Pe calea acesta regimentele în casă 
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Rugăciune!
Părinte alfi dreptății, privesce din ’nălțime 
Spre cei ce pârtă jugulu din vecurl de amarii;
Trimite-le o ra4ă din sfânta ți îndurare,
In suflete slăbite revarsă ’ncuragiare
Și ’nalță erășl fruntea plecatului stejarii...

Destulă fu ’njosirea, durerea fu destulă, 
Și patimile ârbe destulă ni-au sfâșiată; 
Revarsă der, Părinte, gândiri înălțătâre 
In sufletele nostre de bine doritâre
Și ’n lupta pentru drepturi ne dă succesă bogată!

Stîrpesce pe vecia și patima și ura, 
Și pofteloră de glorii deșerte, fă sfârșită ;
In inimile nostre, Părinte, fă se bată
Iubirea de jertfire și dragostea curată 
De nemulu, ce atâtea desastre-a suferită!

Alungă ignoranța, ’ntunericulă alungă,. 
Și certuriloră triste le pune ună hotaru;
Vai, certurile-omâră și pace și unire,
In locă de luminare ele aducă orbire 
Și vechiloră amaruri adaugă nou amară.

Trimite, o, Părinte, a ’nțelepciunii ra4ă
In inimile nostre, și cu cerescu-ți scută 
Indreptă-ne pe calea isbândei norocosă 
Și fă se ne resară o 4*  mai luminâsă 
Căci nopți în suferințe destule amu avută.

Destulă turburare în suflete gustat’amu. 
Abaterile nostre destulă ne-au sfărîmată;
E timpulă ca pe rana, ce sângeră și dâre
Se punemă doftoriă curândă vindecătâre, 
Vai, rana desbinării destulă a sângerată!

Pe calea armoniei să mergemu der de-acuma, 
Cârmaci se fîmă cu toții, și toți ocârmuiți;
In minți cu înțelesulu, în inimi cu iubirea 
De nemă și de moșiă, se începemă deci zidirea 
Palatului în care tră i-vom fericiți....

Părinte ală dreptății, privesce din ’nălțime 
Spre cei ce portă jugulă din vecurl de amară;
Trimite-le o ra4ă din sfânta-ți îndurare,
In suflete slăbite revarsă ’ncuragiare
Și ’nalță erășl fruntea plecatului ștejaru!

Segliedina, 24 Augustă. 1891.

Traian H. JPopu.

Stejarulu din Borzeșci.*)
Legendă istorică.

A fostă odată ună timpă pe când 
Moina și Prutulă nu făceau hotară între 
trei țări surori, pe când bourulă moldo- 
venescă era singură stăpână pe o țâră 
largă, îndemânatică, locuită de ună po
poră ageră și dreptă pămentănă. De pe 
atunci deci și păn’ în cjil®!© ndstre, ră- 
mas’a vorba din tată’n fiu, cumcă ună 
jooă de copii se încinsese odinidră pe 
șesulă Trotușului, nu departe de sătulă 
Borzeșcii, sub ună s6re frumosă de pri- 
măveră. In două taberl era despărțită 
ceta oopiiloră: una înfățîșa tabăra Tă- 
tariloră sub comanda lui Gheorghie, ună 
copilandru cu plete negre și cu ochi de 
mure, iute și neastâmpărată ca și Tro- 
tușulă ce se prăvale dela munți; cealaltă 
era tabăra Moldoveniloră sub comanda 
lui Ștefană, ună copilandru ou plete 
blonde, ou ochi albaștri gânditori și cu 
inimă cutezătore. Celă înteiu era fiu de 
țărână, celă ală doilea fu de Domnă.

*) Moșia Borzeșcii este proprietatea d-nei 
Maria Catargi fiica lui Vasile Alecsandri, er 
legenda mi-a fostă istorisită de însuși Alec
sandri.
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de mobilisare ar pută să aibă la dispo- 
sițiune mulțime de cai de reservă și arii 
pute păși pe câmpulă de luptă cu ună 
numără sufioientă de cai dresați ^pentru 
răsboiu. Câtă pentru artileria, autorulă 
reoomandă, ca cele 42 baterii de reservă 
de acum să se întregâsoă cu baterii de 
câte patru tuuurl, âr artileriei de fortă
rețe să i-se dea în celă mai scurtă timpă 
o desvoltare mai mare. In ce pri- 
vesce transportulă și aprovisionarea 
cu mânoare, autorulă broșurei arată, 
câtă de greu este a aprovisiona ar
mata ou pane și •’carne prospetă. De 
aceea elă reoomandă să se pună mare 
pondă pe conservele de carne și cere să 
se înființeze mereu fabrice și deposite 
pentru conserve de carne. Pentru ca să 
se pdtă face tâte aceste și alte inovați- 
unl, pe cari le cere elă, autorulă șl-a 
făcută socotela, că cheltuelile armatei tre
ime se se imulțdscă în totală cu vre-o [16—18 
milione de florini la ană. Autorulă bro
șurei adaugă, că elă s’a mărginită numai 
la cele mai neapărată trebuinciose. Le
gea pentru armată trebue la totă casulă 
să se schimbe astfeliu, ca să pdtă obli
ga la serviciulă militară masse mai mari 
■de tineri.

Fiindoă e generală credința, că au
torulă acestei broșuri e o persdnă înaltă, 
planurile desfășurate de elă deșteptă în
grijiri și suntă luate în considerațiune 
cu atâtă mai seriosă, cu câtă soirile so
site din afară au începută să devină în 
timpulă din urmă din, di în cli mai ne
liniști țâre.

— Impăratulă Franciscă losifă va vi- 
sita esposițiunea din Praga în 4iua de 
26 Septemvrie. Spre soopulă acesta se 
facă mari pregătiri în Praga. Guvernulă 
Boemiei, principele George Lobkovitz, a 
dată o proclamațiune tuturoră represen- 
tanțeloră cercuale, în care învită ca să 
ia parte prin președinții loră la audiența 
festivă din castelulă din Praga, ce se va 
ține în 27 Septemvre. Oomisiunea țerii 
a hotărîtă, ca din incidentulă acesta să 
se dea representațiunl teatrale în limba 
germană și cehică.

— S’au supărată Jidanii toți, căci tal- 
mudulă loră le poruncesce să serbeze 
diua Sâmbetei, în timpă ce legea pentru 
răpausulu de Dumineca le poruncesce 
să serbeze cjdua Duminecei. De aci s’a 
iscată pricina, căci dâcă Sâmbăta-i sărbă- 
târe, Dumineca-i sărbătore, apoi unde e 
„geșeftulă ? “ Deci s’au sfătuită Jidanii, ca 
pe ministrulă Szapary să lă facă, ca să des
facă ce a făcută. S’au adunată în diua de 26 
Augustă la ună sfată mare în Budapesta, 
la care au luată parte ca la 300 de de
legați din tote unghiurile Palestinei un- 
gureșei. Marele soboră ală Jidaniloră a

Ei însă se jucau la ună locă pe 
erba verde, în răcârea aerului, sub stă
pânirea dreptă a sdrelui de primăveră.

Și ambele taberl înarmate pănă în 
dinți cu pușcl de socă, cu săbii de șin- 
dilă, cu sulițl de trestii se băteau amar
nică între ele de t locoteau văile Trotu- 
șului si se spăriau toți graurii din tufă
rișuri. Er comandanții călări pe fugari 
aprigi de nuele alergau când la aripa 
dreaptă, când la aripa stângă a ostiri- 
loră înșirate, și îșl îmbărbătau soldați! 
la luptă.

A ținută câtă a ținută bătălia neho- 
tărîtă, der în sfârșit copilulă celă cu ochii 
albaștri gânditoră, care avea darulă de 
a se răsboi moștenită de la tată-său, 
învinse pe Tătari, prinse pe Hanulă loră 
pe neastempăratulă Gheorghie, și-lă legă 
de ună stejară bătrână, martură de cea 
dintâiu isbândă a viitorului Domnă.

Apoi toți hatmanii și oăpitanii lui 
Ștefană se adunară împrejurul stejarului 
și prinseră să judece pe Hanulă tătă- 
rescă, care pentru vre-o minge furată, 
pentru vre-o cetate de hârtiă dărimată, 
totă fapte rele ce nu puteau fi iertate; 
er bietulă Hană, ou ochii plecați în josă 
șl aștepta osînda abia stăpânindu-se de rîs. 

hotărîtă să se adreseze ministrului de 
comerciu Gavrilă Baross ună memoranda 
în care, în numele a 200 de mii de Ji
dani de sub aripele guvernului ungu- 
reșcă și în numele celei mai intime fră
țietăți, ce esistă între acești fii ai lui 
Israilă și între urmașii lui Arpad, să’lă 
roge și să’lă conjure, oa să mijlocescă 
o ușurință pentru nemulă jidovescă și 
legea pentru răpausulă de Dumineca să 
nu o facă obligătore și pentru Jidanii 
ortodocși, dedrece acestora le este de 
ajunsă să serbeze diua Sâmbetei. 
Pentru ca Jidanii să fiă mai siguri de 
isbândă, au vorbită încă și unguresce 
în adunare. Acum miniștrii unguresol 
voră fi siliți sâu să deslege pe Jidani 
dela ținerea Dumineciloră, și în acesta 
casă planulă de-a introduce o unifor
mitate în sărbaraa Dumineciloră rămâne 
nerealisată, — seu voră trebui să se la- 
pede ei înși-șl de <jiua Duminecei și 
împreună cu frații loră să serbeze diua 
Sâmbetei. Frații trebue să îngădue unii 
altora, căci altmintrelea nu potă trăi la
olaltă.

— In 25 Augustă a sosită din Dal
mația ospeți în Agram pentru oa să vi- 
siteze esposițiunea de acolo. Ei au fostă 
primiți cu mare însuflețire la gară, și 
între puternice strigăte de „Jivio". Pri- 
marulă din Agram Dr. Amrus ținu o 
vorbire, în oare cjise> bineventâză pe 
frații dalmatinl, cari cu mari lupte recu
ceriră Croațiloru strîmtorați Dalmația croată. 
Primarulă Bulat din Spalato mulțumi pen
tru primirea strălucită ce li s’a făcută. 
Apoi în sunetulă oânteceloră naționale 
și între strigătele: „Trăesoă Croația li
beră! Trăiescă marea și libera Croația!“ 
întră alaiulă în cetate, unde a fostă pri
mită cu mare însuflețire. Dalmațienii 
strigau. Trăiescă Croația!" Profesorulă 
universitară Bresztynenslvy,președi ițeleoo- 
misiunei fescive, ținu o vorbire în care (jise: 
„Una suntemă noi prin originea și limba 
nâstră, una și nedespărțită, der marea 
nâstră, țerile nostre suntă despărțite prin 
hotare, cari suntă trase seu din vina 
nâstră propriă seu din putere străină. 
Der presentulă e chemată, ca să desfiin
țeze aceste hotare și în curândă le va 
delătura sfințenia dreptului nostru". Când 
eșiră ospeții Dalmatinl din esposițiune, 
observară pe David Starcevid, îndată a- 
lergară la dânsulă, ’lă sărutară, și-lă pur- 
tară prin șalele esposițiunei strigândă 
necontenită : Zivio Starcevid* .

*) Letopisețul^ Ureche,

In 26 Augustă s’a desvălită monu- 
mentulă poetului Cacicl. La banchetulă 
ce s’a ținută după aceea și la care au 
luată parte 300 de ospeți, primarulă din 
Agram și primarulă din Spalato, au ți
nută toasturi în care au vorbită despre 
unirea Dalmației cu Croația Cu acesta

Insfîrșită Ștefană după ce ascultă 
părerea mai mariloră oștirii sale, zise cu 
sprâncenele încrețite:

„Porunoa Domniei mele este să-lă 
spânzurați de crenga cea de susă, ca 
să fiă de pildă și altoră nemuri!"

Apoi nenorocitulă Han fu legată ou 
frănghiă de subsuâră și ridicată de crângă 
în susă în salvele pușciloră de socă și 
în strigătele de buouriă a oșteniloră 
învingători. Jocă nebunatică copilăresoă 
la care sorele, în măreția lui, se uita 
zîmbindă, elă care văcjuse multe altele 
pe câja nostră pământescă! . . . . .

Der, o Dâmne, ce se aude?..; Ce 
clocotă aducă apele Trotușului de susă 
în josă?... Ună viforă se stârnesoe de 
puterea căruia se legănă în aeră miculă 
Han tătărescă, și pământulă prinde să 
se olatine și să sune par’oă s’ar fi răs
turnată stâncele cele mari dela obârșiile 
Trotușului. Er în timpă ce Ștefană și 
întrâga lui oștire stătea nedumeriți de 
vuetulă ce se apropia, în timpă ce mi- 
oulă Gheorghie în brațele văzduhului se 
gândea la oei oe’să spânzurați aievea, de
odată se văcju o oâtă nenumărată de a- 
devărațl Tătari venindă în gona mare a 

s’a introdusă agitația, de a rupe Dal
mația dela Austria.

Organulă Cehiloră tineri polemiseză 
ou diarele cehiloră bătrănl, asupra pro
gramului lui Gregr. Dr. Gregr susține 
că programulă acesta e vechiu și repre- 
sentă țînta federaliștiloră, oarl nisuescă, 
ca în loculă dualismului actuală să se 
formeze ună stată federativă, care să aibă 
numirea de „Statele unite ale Austriei14. 
Fiăcare din aceste state să fiă autonomă 
în administrațiă, finance și justițiă. Nu
mai armata să o aibă comună, der 
limba în acestă armată să fiă limba țării, 
în oare se recruteză. JRepresentanța gene
rală a tuturoră stateloră, va ave să pri- 
vegheze asupra observării stricte a tu
turoră drepturiloră fundamentale națio
nale a singuraticeloră state.

—întâmplările politice din timpulă din 
timpulă din urmă deșteptă îngrijiri se- 
riose, pentru susținerea păcii. Festivită
țile dela Kronstadt, manifestațiunile im- 
posante și entusiastice de înfrățire între 
Francia și Rusia, dinPetbrsburgă, Moscva 
și Cherbourg au lăsată după sine o 
adâncă impresiune. Ce e dreptă nu esistă 
o alianță formală între Francia și Rusia, 
der e mai multă ca sigură că la ună 
eventuală răsboiu, aceste puteri voră 
conluora împreună. Cumcă orizontulă 
politică e cam inorată, dovedesce și 
vorbirea din Merseburg a împăratului 
Germaniei, în care acesta și-a espiimată 
speranța pentru susținerea, păcii, der a 
adausă cuvintele: Decă resboiulă ar is- 
bucni, atunci nu ar fi vina nostră. Afară 
de acesta mai este și ună altă factoră. 
care cercă să sdruncine pacea, oare și așa nu 
este tocmai sigură. Acestă factoră estedo- 
rulă de revanșă ală jFranoesiloră, cari n’au 
uitat nici deoum anulă 1870, cândli-s’a ră
pită provinciile Alsația și Lotaringia. Pe 
lângă aceea nici Rusia nu va uita că 
Germania a fostă aceea, care a oprit’o 
în calea ei spre Constantinopole în 1878. 
Prin urmare pacea europenă nu stă toc
mai pe base așa de sigure.

SOIRILE PILEI.
— 17 (29) Augustă,

Asociațiunea transilvană pentru lite
ratura română și cultura poporului ro
mână a avută în decursulă anului 1890: 
membrii fundatori 84; ordinari pe viâță 
156; ordinari cu taxe anuale 340. Veni
tele Asociațiunei au fostă în cursulă 
anului 52,139 fi. 93 or.; oheltuielile 
9757 fi. 78 or. Starea averii a fostă la 
31 Decemvre 1890 de 161,727 florini 
58 crucerl.

** *
Sănătarea Reginei României nu s’a 

înbunătățită, scrie „Monitorul® oficială*  

cailoră spre dânșii... ș’atunol... vai!... 
toți copiii cuprinși de groză, apucară la 
fugă care ’noătrău, uitândă pe mioulă 
Gheorghie, care atârnată de crenga ste
jarului zîmbia înoă în nevinovăția lui, 
nesoiutoră de urgia ce-lă amenința. Da, 
elă zîmbia încă ... der a totă văcjătorulă 
sore încetă de a zîmbi, căol în acelă 
momentă o sută de săgeți, o sută de 
sulițl se înfipseră în trupulă lui. Oerulă 
se posomori, frunzele și crengile copa
cului pătate de sânge copilărescă se olă- 
tinară înfiorate.

Treizeci de ani a trecută după a- 
cestă întâmplare și miculă Ștefană sohim- 
bândă sabia de lemnă pe paloșulă de 
oțelă se urcă de pe treaptă pe treaptă 
pe soara lumii, pănă oe ajunse să fiă nu
mită la Direptate Domnă Țerei Moldo
vei, înscăunată și miruită de metropoli- 
tulă Teootist. Astfelă făcându-se însuși 
țiitoră peste totă țâra începu vieță grea 
și anevoiâsă, totu in răsbâie și osteneli*'),  
căci țâra fiind bogată, largă și îndemâ
natică deștepta setea tuturoră veciniloră. 
Der ou câtă nevoile veneau mai grele 
peste dânsulă, cu atâtă inimoșialui creș- 

din 13 Augustă. Slăbiciunea însoțită de 
o stare febrilă, urmeză a fi mare. Ma- 
jestatea Sa e silită să stea în pată.

* *
Vase automate pentru apă de băutii in 

școlele poporale. Este cunoscută, că multe 
bâle epidemioe se lățescă prin apa de 
beută. In șoolă elevii beau apă din a- 
celașl ulcioră seu din altă vasă mai cu 
semă cu unulă și același păhară și așa, 
decă ună pruncă este atacată de o bâlă 
lipiciosă, acâsta ușoră pote trece și la 
ceilalți școlari, numai prin aceea, că 
beau apă din același ulcioră sâu cu ace- 
lașă pahară. Spre a împedeca inficiarea 
pe calea acâsta, D-lă Iulia Olah, după 
cum spune „Foia Diecesană," a com
pusă ună vasă de apă automată, carele 
este astfeliu întocmită, că din acestă 
vasă curge de odată numai atâta apă, 
câtă umple paharulă, ce se află sub 
oepă, er după ce băiatulă a băută apă 
și a pusă păharulă ârășl la locă, aoesta 
de sine se clătăre și se curăță de orice 
infectare ce s’ar fi prinsă pe elă dela 
vre ună pruncă bolnavă. Der și apa în 
sine pâte fi rea și pote causa bâle în
tre școlari. Spre a curăți apa de ingre- 
diențele stricăciâse s’a inventată apara- 
tulă lui Chamberland-Pasteur, care se 
aplică la vasulă automată ală D-rului 
Iul. Olah și filtrâză apa. Vase automate 
ale Drlui Iul. Olah se află în fabrica lui 
Matia Zellerin (Budapesta VII. ker. nagy 
diofauteza Nr. 14.) în mărime de 20 de litre 
(pentru 30—50 de prunci) fără aparată 
de filtrare, cu preță de 36 fl. — cu a- 
parată de filtrare costă 76 fl. Vasele mai 
mari suntă mai scumpe.

* * *
Desecarea deltei dela gurile Dunărei. 

Oetimă în „Timpulă" : Aflămă, că o so
cietate olandesă a făcută guvernului ro
mână nisce propuneri forte importante în 
privința Deltei dela gurile Dunărei. A- 
cestă societate a propusă să desece cu 
cheltuiala sa, băile și mlăștinile din in
sula Sf. George și să le transforme în 
terenă cultivabilă și productiv. In schimb, 
sooietatea pretinde să aibă folosința te
renului pe care’lă va deseca, pe timpă 
de 99 ani. Desecarea Deltei, care are 
o întindere de vr’o 200.000 de hectare, 
ar costa mai multe 4e°im* de milione.

* * *
Remășagii. Intr’o cârciumă din Olu- 

șiu ună nenorocită muncitoră, fiindă cam 
chirchilită, s’a rămășiță cailele acestea 
cu nisce prietini ai săi, că elă va bea 
în cinci minute două litre, unii însă 
cjică, că trei litre de rachiu. Prietinii 
comandară rachiulă și nenorocitulă mun
citoră îlă puse la gură și-lă bău într’una. 
Urmările erau de provăcjută: nenoroci
tului 'i se făcu rău, rachiulă se aprinse 

cea; și a voită Dumnedeu, ca elă să 
mergă din biruință în biruință, și nu
mele lui să se mărâscă totă mai multă, 
încâtă să răsbată peste hotarele Moldo
vei, departe în lumea apusană și să răs
bată prin pătura veacuriloră pănă la 
noi. Er elă, domnă dreptă credinciosă 
și pământeană, pe fiă-care biruință înălța 
câte o biserică spre mărturiă neperitore 
de trăinicia neamului nostru și de bu
nătatea lui Dumnedeu. Mulțl aul domni 
Ștefană Vodă celă Mare în care timpă 
așecjâ cu nestrămutare temeliile stăpâ
nirii nostre asupra câmpiiloră Dunării, 
pecetluindă și sfințindă acâstă stăpânire 
ou sângele vărsată.—Der nu totă era li
niștită. — Ună gândă îndărătnică îlă 
urmărea din copilăriă, gândulă micului 
Gheoghie ucisă de TâtarI; și ori unde 
s’ar fi dusă, ori ce-ară fi făcută, chipulă 
celă ocheșl și drăgălași i-se înfățoșa ne
contenită, oerându-i par’oă răsbunare.

Etă că într’una din cjil0 i-se aduse 
veste, cumcă o mulțime de âste tătă- 
râscă a năvălită în țeră preste apa Nis
trului, pustiindă pământulă, răpindă câr
durile de vite, dândă focă sateloră și 
jirediloră de pane, robindă femeile 
și copiii.
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în elă și a doua cli muri în spitalulă 
„Carolina14. Astfelă „prietinii11 pierdură 
rămășagulă, er „prietinulă11 îșl perdu 
vieța. *♦ *

*) Proverbă. persienescă: ,.Nimici mai fru
moși. decâti ună. tînărU persană călare pe ună 
cală moldovană.

Spitalele in România. După statisti
ca medicală pe anulă trecută 1891, în 
România suntă 5.606.737 suflete, cari 
beneficiasă de 116 spitale ou 4118 paturi, 
din cari 2337 de bărbați și 1781 de fe
mei. Din acestea suntă întreținute: 12 
de stată; 44 de județe; 21 de comunele 
urbane; 8 de Eforia spitaleloră; 10 de 
EpitropiaSf. Spiridonă din Iași; 20 de 
comitete particulare și 1 de Epitropia 
Brâncovenescă. ** *

Sânțirea bisericsi gr. cat. din Asua- 
giulă de joșii (Dieoesa Gherlei) se va 
săvîrși Duminecă, în 13 Septemvre st. n. 
Banchetă gratuită la 2 bre p. m. Sera 
la 5 dre p. m. petrecere; prețulă de in
trare : de persdnă 1 fl., de familiă 2 fl. 
Venitulă este destinată în favorulă bise- 
ricei și șcdlei. La festivitățile sânțirei 
toți amicii, cunosouții și binevoitorii suntă 
Invitați din partea d-lui parochă A. 
Centea.

♦* *
Inveninarea sângelui. Din Bănata 

ni-se scrie: Unei femei de vre-o 50 de 
ani din comuna Secașă i-s’a iscată susă 
pe piciorulă stângă o jubră (sgrăbunță), 
pe care a soărpinat’o pănă i-a ruptă 
vârfulă; după aceea s’a dusă la culesă 
de cânepă, unde rana înveninându-se, a 
începută a se umfla. După amec|I a venită 
acasă, ne mai putendă de dureri; a în
cepută a i-se înegri piciorulă, înourendă 
i-se atăoară părțile superidre ale trupului 
și după ună timpă de 6 ore petrecute 
între cele mai crâncene suferințe, femeia 
muri. Posibilă, că înveninarea a pro
venită din venirea jubrei în atingere 
ou oânepa și de aceea ași sfătui pe 
româncele nostre s£ se ferescă de a culege 
cânepă pe timpulă, când au vre-o rană la 
trupă.

** *
Societatea istorică din Berlin publioă 

în analele sale, apărute în curenta lună 
Augustă, raportulă d-lui N. Densușianu 
asupra mersului literaturei istorioe la 
Români ou începere dela anulă 1882 și 
pănă la 1890. In numerii viitori vomă 
faoe o dare de sâmă asupra acestei in
teresante lucrări.

** *
Filoxera la Turda. Din Turda se 

scrie, că ună specialistă visitândă (ȚI®!0 
acestea câteva vii de-aoolo, o aflată 
viile dintr’o parte a hotarului atacate 
de filoxeră în așa mare gradă, încâtă 
puțină speranță e de-a le mai putd 
mântui. Celelalte părți ale hotarului încă 

n’au fostă cercetate. Proprietarii de vii, 
fiindă forte îngrijațl, au cerută să se 
trimită la fața locului ună oomisară mi
nisterială, care să cerceteze viile.

* * *
Magazinfi de pravii de pușcă aruncată 

in aeră. Din Lugoșă se scrie ou data 
de 26 Augustă n. o.: ErI după prâucjă 
a fostă aruncată în aeră magazinulă e- 
rarială de prafă de pușcă. Cum s’a în
tâmplată esplosiunea nu scie încă, dedre- 
ce și soldatulă, care sta de sentinelă, a 
fostă victima acestei esplosiuni. Esplosi
unea a fostă împreunată cu o puternică 
detonațiune ce sa aucjită în depărtare 
45 chilometri. Orașulă fiindă departe de 
magazinulă esplodată, nu a suferită ni
mica. Magazinulă, așa cjioândă, a dis
părută de pe fața pământului. Soldații se 
aflau în decursulă catastrofei, la manevre 
la Oravița. * * *

Nenorocire. Alaltăerl, când au ple
cată honvecji la manevră, s’a spăriată 
ună oală din causa sunetului dobeloră, 
scăpă și o luă la fugă, căloândă o copilă 
în etate de 8 ani. Copila e greu rănită 
la capă. * * *

Nouă mărci poștale. Cu prima Sep
temvrie n. c. aveau să între în circula- 
țiune nisce mărol poștale nouă. După 
o ordinațiune mai nouă însă a ministru
lui ung. de finanțe, nouele mărci poșta
le voră întră în circulațiune numai ou 
începutulă lui Ianuarie 1892. Prin ur
mare mărcile poștale de acum se mai potă 
folosi numai până la sfîrșitulă acestui 
ană. ** *

La universitatea din Clușiiî se înoepă 
inscrierile în 1 Septemvrie n. c. și du- 
reză până în 12 Septemvrie.

** *
Canibalism^. Din St. Louis se scrie 

următdrele: Patru Negri din seminția 
Shekians stau acuma înaitea jurațiloră 
în Senegal. Ei suntă acusațl, că au ucisă 
două sclave, apoi le-au tăiată în bucăți, 
le-au friptă și apoi le-au mâncată. Fică- 
tulă nefericiteloră victime l-au pusă la 
o parte. Poliția îndată ce aucji despre 
acesta, aresta vreo 20 loouitorl din sată.

** *
La ultima conferință, ce s’a ținuta 

la Stokholm, în dilele de 17 și 18 Iunie 
trecută, pentru fixarea legăturiloră mer
sului trenuriloră de iarnă, la care 
au luată parte și delegații căiloră 
ferate române, s’au stabilită legăturile 
tuturoră căiloră ferate pe basa timpului 
unitară pe zone. In consecință se aprdbă 
a se aplica și Introduce și la căile ferate 
române timpulă unitară pe zone oare se 
va aplica dela 19 Septemvre (1 Octom- 
vre) 1891.

Concerts. Orchestra orășenesoă va 
da astădl ună concertă la „Casa țintași- 
loră“ (Schutzenhaus), er mâne, Duminecă, 
la „Pomulă verde". Inoeputulă la 7 
6re sera.

* * *
împușcare la țintă. In 31 Augustă 

n. c. reservistii regimentului de inf. Nr. 
2 suntă chemați la eseroițiile de arme, 
și voră împușca la țintă, ca în timpă de 
resboiă ou glonțe, în valea cetății (dosulă 
Tâmpei). Facemă atentă publioulă, ca 
să nu mergă prin partea aoeea.

Pompieri la sate.
Pe basa unei legi din 1888, vioe- 

șpanulă comitatului Clușiu a luată mă
surile de lipsă pentru a se înființa reu
niuni de pompieri în fiă-oare comună. 
Din aoestă punotă de vedere, elă a îm
părțită înțregă comitatulă în 4 oercurl, 
anume ală Clușiului, Tecei, Mooiului și 
Huiedinului. In fiă-oare cercă se va tri
mite câte-ună instructoră din sinulă so
cietății pompieriloră voluntari din Clu
șiu, cari voră propune eseroițiile gim
nastice pentru fiă-oare comună în câte-o 
săptămână. Cu instrucțiunea teoretică 
pentru fiă-care cercă este însăroinată co- 
mandantulă Peloz Rezso.

Vedemă așa-dâră, că deodată cu 
luarea măsuriloră de-a se înființa prin 
comunele rurale reuniuni de pompieri, 
s’au luată tot-odată și disposițiunile de 
lipsă, oa aceste reuniuni să se înver- 
tescă în țițini ungurescl, instrucțiunea 
să o primescă dela dascăli maghiari și 
limba de oomandă să fiă cea maghiară.

Astfelă ni-se sorie, că s’a întâmplată 
și în oomuna românescă Sânoelă de 
lângă Blașiu, unde ună cocoșată de no
tară unguresoă și-a croită după găna și 
sprîncena lui câțiva pompieri dintre ță
ranii români, pe oarl a începută să i 
„abrictăluescă“ ou „vigyâz“ și„jobranez.“

Va să c|icS. „patrioții“ aoeștia în- 
tr’acolo țintescă, ca instituțiunile de 
pompieri să servescă prin comunele nâs- 
tre rurale ca totă atâtea filiale ale „Kul- 
turegylet-“ului. Trebue de timpuriu să 
fimă ou luare aminte și să nu suferimă, 
aoestenouă uneltiri. Decă evorbacași prin 
micele și amărîtele uăstre comune rurale 
să se înființeze pompieri, atunol să în- 
grijimă oelă puțină, ca limba de oo
mandă a acestora în comunele românescl 
să fiă neapărată limba română. Fruntașii 
dela sate ai poporului nostru trebue de 
timpuriu să se intereseze de lucrulă 
acesta pentru ca să pâtă preveni la timpă 
perioulului.

Dela adunarea asociațiunei din Hațegii.
Am promisă, oă vomă vorbi în de

osebi despre petrecerile arangiate ou o- 

casiunea ultimei adunări a asociațiunei 
noste din Hațegă.

Am voită oa aoesta se o facemă în 
numărulă de Duminecă, pentru ca se 
afle cu atâtă mai mulțl de căldurdsa și 
în adevără românâsoa ospitalitate, ou 
care au fostă îmbrățișați ospeții de că- 
tră familiile române din Hațegă, și silința 
deosebită, ce și-au dat’o tinerimea ro
mână din Hețegă de ambe sexe spre a 
distrage in modulă oelă mai frumosă pe 
cei venițl la adunare.

In fruntea celoră ce au stăruită mai 
multă pentru succesulă și arangiarea în- 
tregei primiri, preoum și ală oonoertului, 
ală balului eto. au fostă membrii fami
liei comerciantului B. Popoviol din Ha- 
țegă.

Dumineoă sera în 4/16 Augustă a 
dată ună conoertă în folosulă asooiați- 
unei reuniunea română de cântări din 
Hațegă. Conduoătorulă acestei reuniuni 
este tînărulă comerciantă d-lă Oorneliu 
Popovicl. Dânsulă dirige cu multă a- 
bilitate ună ooră mixtă de vreo 20 de 
persone, dame și bărbați. Dovadă suc
cesulă ce l’a avută în sera concertului, 
care a fostă visitată de ună publioă a- 
tâtă de numărosă, încâtă acesta nu mai 
înoăpea în sala destulă de măricică dela 
„Mielulă de aură“.

Etă programa concertului:
1. „Eată cțiua triumfală4, ooră de W. 

Humpel. 2. „Erinnerung an den Glet- 
schergarten in Luzern4, piană pentru 4 
mâni de Kâler Bela. 3. „ Credința in pri
măvară'4 de Fr. Schubert. Solo pentru o 
vooe de basă ou acompaniare de piană. 
4. „Za Straniera4 pentru vidră și piană 
de Charles Danola. 5. a) „Inimă de Ro
mână'4, ooră de O. Porumbeseu. b) „O 
brum’a datu4, coră de Mendelssohn. 6. 
„Mozaicii națională'4 pentru vidră și pi
ană de A.Kueisel. 7. „Concertă G-Moll4 
pentru pian-solo de Mendelssohn. 8. a) 
„Sâra de Crăciună4 de F. v. Holstein. 
Cântecă pentru o voce de basă ou acom
paniare de piană. b) „Șeii tu mândră4 
de Gr. Dima. Cântecă pentru o voce de 
basă cu acomp. de piană. 9. „Sympho- 
nie concert4, trio pentru 2 vidre și a- 
oomp. de piană de Ch. Dancla. 10. „Tre- 
cuiu valea4 coră de I. Mureșianu.

Tdte punctele acestei programe au 
fostă esecutate spre mulțumirea gene
rală. Piesele au fostă bine studiate și 
reușite, deși corulă numai de vre-o trei 
luni s’a fostă constituită, deoreoe nu
mai de curând fură întărite statutele Reu- 
niunei. Cu multă efectă a fostă esecutată 
piesa de Mendelssohn: „O brumă a dat", 
er ultimulă cântecă „Trecui valea“, del. 
Mureșianu, a trebuită să fiă de două-ori 
repetată.

Iute Ștefană îșl întoomi dstea și le 
eși înainte la sătulă LipințI. — O ! de 
astă-dată nu mai era oa acum trei-rjsol 
de ani, pe șesulă Trotușului, lastejarulă 
din BorzeșoI; era o adevărată bătăliă ou 
Tătarii. Ștefană oelă blondă, cu ochi 
albaștri gânditori, călărea nu ca atunci 
pe-o nuea de alună, ci pe ună cală 
aprigă de soiu moldovenescă*)  și alerga 
ca ună fulgeră la tdte punotele de bă- 
taiă, vârîndu-se unde primejdia era 
mai mare.

Și în locă de săbii de lemnă, se’n- 
orucișau acum săbii de feră, și’n looă 
de pusei de socă, detunau tunuri de 
schijă, încâtă se înegrea văsduhulă de 
fumă, de une-orl nu se mai vedea omă 
cu omă. Până în ceră se înălța răsu- 
netulă restristei de pe pământă; âr tă- 
tărîmea cuprinsă din două părți se mă- 
oina și se mituia ca pleva dintr’ună vâr- 
tejă de două furtuni ce se clocnesoă. Roșu 
era sdrele oa în timpă de grea cumpănă, 
roșu era pământulă josă de sângele oe 
gălgăia. Der sufletulă bătăliei, acelă oe 
vedea și stăpânea tdte: era chipulă 

blondă ală lui Ștefană, oare se arăta 
pretutindenea oa o iodnă de îmbărbă
tare, dândă inimă oșteniloră lui și fă- 
cendu-i să mârgă la biruință sigură.

Și în adevără sigură și desăvârșită 
a fostă biruința Moldoveniloră, oăol n’a- 
pucase asfinți sdrele, și întrâga urdiă 
tătărescă a fostă sfărâmată și robită 
prinejendu-se pe însuși șefulă loră, fiiulă 
Hanului tătăresoă de peste Volga.

Er Ștefană a dată laudă lui Dum- 
neejeu și a trimisă solă de bucuriă so
ției sale Evdoohia, sora Țarului Simeon.

Apoi nu trecu multă timpă după 
aoeasta și autjândă bătrânulă Hană de 
peste Volga despre nimicirea oștirei sale 
la Lipinți, trimise lui Stefan soli înoăr- 
cațl cu odore pentru resoumpărarea Aiu
lui său din robiă, er Ștefană răspunse so- 
liloră, că-i va da drumulă, dâcă se voră 
învoi la aoeasta mai marii oștiriloră lui, 
cari au a fi adunați și întrebați pe ma- 
lulă Trotușului la sătulă BorzeșoI.

Era o cji frumosă, o adevărată c|i 
de primăvără, diua în care Ștefană îșl 
adună hatmanii și căpitanii pe malulă 
Trctușului sub bătrânulă stejară, unde 
mioulă Gheorghie fusese ucisă de Tătari.

Trist părea aoum copaculă și gâr
bovită atâtă de povara oeloră treizeci 

de ani trecuțl peste creștetulă lui, oum 
și de amintirea durerdsă a faptului ce l’a 
însângerată. De altfelă nimică nu era 
schimbată : același câmpă verde înflorită, 
aceleași ape iuți și neastâmpărate ale 
Trotușului, cari curgă fără repausă pe 
așternutulă loră de prundă, același sdre 
duloe și zîmbitoră care a desmerdată o- 
dinioră jooulă oelă nebunatică de copii. 
De aoelașă stejară stă acum legată ună 
adevărată tătară, fiiulă hanului Men- 
gli Gherei de peste Volga, și râtă 
împrejurulă lui erau mai marii oș- 
tiriloră lui Ștefană: Hatmanulă Ar
bore, Hatmanulă Șendrea, Aprodulă 
Purice, Logofătulă Tâutu, Vorniculă 
Boldură, și alțl mulțl oșteni și âmenl de 
frunte; er în mijlooulă lui dreptă în fața 
Tătarului sta însuși Ștefană copilandru 
de odinioră, peste capulă căruia de 
asemenea trecuse oei treizeci de ani 
oe au gârbovită stejarulă, însă din mlă- 
dița de copilă, cresouse aoum ună altă 
stejară mai mare, cu ramuri întinse de 
la munți și pănă la Mare, la umbra că
rora se adăpostea ună poporă întregă 
de plugari și de oșteni. Er mai la o 
parte stetea solii lui Mengli Gherei cu 
darurile de peste Volga.

„Voi hatmani și căpitani! cjise 
Ștefană, încrețindă din sprânoene; v’amă 
adunată aicea ca să dau în judecata 
vostră pe fiiulă Hanului tătărescă, și să 
hotărîțl voi înși-vă de i-se ouvine ertare 
seu pedepsă. Suntă acum trei-tjeol de 
ani, eram mică și mă juoam sub aoestă 
stejară bătrână cu ună copilă Gheorghie 
din BorzeșoI, când de-odată năvăli fără 
veste asupra nostră Mengli Gherei Ha- 
nulă Tătariloră de peste Volga ou o 
urdiă nenumărată, și ucise fără milă pe 
nevinovatulă Gheorghie. Etă că acum, 
ou ajutorulă vostru și ală lui Dumnezeu, 
fiiulă aoeluiașă Hană a cădută prinsă în 
mânile nostre, după ce și elă ne-a oăl- 
cată țâra fără dreptate, a arsă mulțime 
de holde și de sate, a ucisă mulțime de 
femei și de copii. Părintele său ne tri
mite soli și daruri pentru răscumpărarea 
lui. Lasă la voia și înțelepciunea vdstră 
să hotărîțl oe i-se cuvine !“

Atunol tâte frunțile se posomoriră, 
toți ochii se pironiră asupra Tătarului, 
oare în acelă momenta avu neauzita o- 
brăzniciă să scuipe asupra Moldoveni
loră făcându-i „cânl“ ; âr bătrânulă hat
man Arbore cjise următorele:

„Măria-Ta!.... N’am avă ce face cu
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Afară de coruri cea mai remarca
bilă, piesă a fosta conoertulă Gr.-Moli de 
Mendelssohn, eseoutata la piană cu o 
frumosă technică și cu multă pătrundere 
de d-ra Maria Popoviciu, fiica d-lui B. 
Popoviciu din Hațegă și elevă a con
servatorului de musică din Bucuresci. 
Surorile d-sale d-rele Elena Popoviciu 
(pianO) și Ersilia Popoviciu (vioră), pre- 
oum și fratele d-sale, Corneliu Popoviciu 
(vioră) s’au susținută cu ondre alături cu 
eleva conservatorului. D-ra Ersilia are 
multa talenta și curagiu în manuarea ar
cului. D-ra Victoria Vladu (piana) a com
pletata forte bine acesth frumosă an
samblu. D-la Gr. Dima ne-a desfășurata 
în cântecile sale o voce de bash plăcută 
și melodiâsă.

Ooncertulă a avuta și una resultata 
materiala destulă de frumosa, încassân- 
,du-se cu totulă aprâpe 250 ti.

In 4iua a doua după adunare mulțl 
au făcută esoursiunl în împregiurime, ca să 
visiteze loourile istorice d’imprejurulă Ha
țegului.

In sera de 5/17 pe la 9 ore se în
cepu balulă în aoeeașl sală, care a fostă, 
totă așa de bine visitată ca și ooncer
tula. Lume frumâsă din Hațegă ca și 
din afară. Damele rivalisau unele cu al
tele în toaletele loră cu gusta arangiate. 
Costumulă națională a fostă mai puțină 
representată de cum amă așteptată, cu 
tdte că comitetulă asociațiuneihotărîse a 
da una premiu acelei domnișore, care 
se va presenta la bală în celă mai fru
mosă oostumă națională ardelenescă. In 
juriulă compusă ded-nii Andreiu Cosma 
și d-șora Valeria Popoviciu din Hune- 
dora și tînărulă forestieră Balas din Ha- 
țegă, a adjudecată premiulă de 2 napo
leoni, între frumâsele domnișore costu
mate, d-șorei Victoria Vladu din Orăștiă, 
care purta ună costumă drăgălașă țără- 
nescă lucrată de D-sa.

S’a dansată multa și cu vioiciune, Ha- 
țegana, Romana și oelelalte jocuri fran- 
țuzescl și nemțescl, pănă ce a apucată 
Ziua pe veselele părechl dansatore, cari 
atingeau aprope numărulă de 100.

Grecii și Românii în Macedonia.

In cailele trecute s’au întâm
plată grave turburări în Mace
donia. „Corespondence de l’Est“ 
dă următorele amănunte despre 
turburările din Pirvoli:

De mai multă vreme în bisericile 
române din Pirvoli serviciulă religiosă 
se oficia în limba românâscă. De multe 
ori episcopulă grecă scrise Româniloră 
să nu se mai servâscă de limba română 
și să întrebuințeze la oficiarea Liturgiei 
limba grecâscă. Românii au refusată. 

Episcopulă Olementinos se duse cailele 
trecute la Pirvoli, însoțită de doi gen- 
darml pentru a împedeca cu forța slujba 
în limba română. Poporală a cântată 
românesce chiar în chilia sosirei episco
pului. Aflândă, că Românii sunt înarmați 
cu oiomege, episoopulă nu s’a dusă la 
biserică.

Casa în care desoinse episcopulă se 
află în mijloculă orașului și ferestrele 
dau pe o piață mare, înconjurată de pini, 
ună felă de forum, unde populația se 
întrunesce pentru a discuta afacerile co
munei. La 2 d. m. pe când tâtă popu
lația se afla pe acea piață, episcopulă 
grecii se arăta la ferâstră și începu să 
blasteme populația, care împotriva ordi- 
neloră sale, îșl făcea rugăciunile în ro
mânesce.

„Limba românescă, dise episcopulă, 
„este o limbă blăstămată. Blăstămată 
„fiă de mine, de patriarchă și de bunulă 
„Dumnecjeu orl-oe Română, oare-șl face 
„rugăciunile sale în acestă limbă blăs- 
„tămată."

Aceste cuvinte au produsă o indig- 
națiune generală. Mulțimea năvăli în 
casa episcopului, aresta pe cei doi gen- 
darml și străbătu în odaia episcopului 
Olementinos. Atunci se petrecu o scenă 
tristă. Episcopulă fu lovită cu basto- 
nulă și barba îi fu smulsă de totă. I-se 
legară pic'orele și fu târâtă în stradă. 
Unii erau de părere să i-se taie capulă, 
atâtă de agitate erau spiritele. După-ce 
l’au bătută, mulțimea s’a retrasă stri- 
gendu-i episcopului: „Mai blastămă decă 
îți place!“

Ună doctoră grecă, adusă din Gre- 
bena, îngrijesce pe bolnavă. Starea epis
copului nu e gravă. In cincl-spre-dece 
Zile elă va fi restabilită.

In (jiua sosirei mele la Pirvoli, ună 
ofițeră însoțită de vre-o două deci de 
gendarml, făcea perchisiții pentru ca să 
aresteze pe agresori. Episcopulă ne- 
sciindă cine l’a bătută — erau forte nu- 
măroșl, — elă depuse plângeri în contra a 
oincl studențl ai liceului română din 
Monastiră, originari din Pirvoli, toți mi
nori, și în contra a trei notabili din orașă, 
cari nu luaseră parte la acestă esecu 
țiune. Ou tdte acestea ei fură arestați, 
și după ce au fostă bine bătuți, gen- 
darmii i-au legată și i-au condusă pe 
josă la Grebena, o distanță de 40 chi- 
lometri.

Acesta indignă populația din Pirvoli 
și puțină a lipsită ca să nu urmeze o 
bătaiă în regulă.

Duși la Grebena, 8 Români fură în
temnițați, fără să li se ia nici ună inte
rogatoriu.

Desbaterile acestei importante afa
ceri voră începe în săptămâna viitdre.

Ar fi timpulu, ca Românii din 
Macedonia se o. sierșescă odată 
pentru totdeuna cu acești duș
mani ai nemului și ai limbei ro- 
mânescl, cerendfi cu insistență 
dela guvernulu turcescu înființarea 
unui episcopatu română.

-A-cti^ritatea,
„Reuniunei învețătoriloru români selăgeni“ 

în decursulă anului școl. 1890—91.

Din raportulă despre activitatea 
membriloră din cele 13 cercuri ale aces
tei Reuniuni, cetită de d-lă învăț. Va- 
siliu Olteanu în adunarea generală ți
nută Îs 6 Iulie n. o. în Orța de susă, 
estragemă următorele:

1) Tractulu Vdlcăului maghiarii șl-a 
ținuta amândouă adunările sale de tdmnă 
și primăvâră la timpă cuvenită și ast- 
feliu și protocolele le-a putută trimite 
presidiului la timpulă cuvenită. Din a- 
ceste protocdle resultă, că membrii din 
tractă desvoltă o activitate destulă de 
energică atâtă pe terenulă oulturală șco
lară, câtă și prin solvirea taxeloră de 
membrii. Din criticele induse în proto
cdle resultă, că învățătorii acestui tractă 
nu facă critică, ci mai multă facă pro
puneri și îndrumări sănătâse, arătândă 
și spuiudă, că totă ce nu a fostă bună 
într’o propunere, cum trebue făcută spre 
a fi bine, de unde învățătorii puțină es- 
perțl potă multă învăța, fiind-că a- 
cesta e și scopulă principală ală propu- 
neriloră de probă.

2) Tractulu Crasnei încă șl-a ținută 
ambele adunări, din ale căroră protooole 
se vede de-asemenea progresă și zelă 
spre totă ce e bună în interesulă reu
niunei nostre. Cu deosebire merită laudă 
acestă tractă pentru propunerile sale 
cele salutare, cum suntă propunerea de 
a se provedâ școlele preste totă cu tdte 
cărțile școlare în uniformitate și cu re- 
chisitele și caiete de scrisă, tdte aflătore 
în librăria Ciurcu în Brașovă, apoi pro
punerea privitore la solvirea taxeloră 
restante și la provederea învățătoriloră 
cu câte 12 fl. pentru cele trei adunări 
ca spese de dramă și diurne. Mai fru
mosă e că propunerile acestea au fostă 
aduse la valore de condusă și se și e- 
feptuiesoă.

Se observă membriloră acestui tractă 
ca să impună disertanțiloră, că în casă 
când nici decum nu ar pute lua parte 
la adunare, disertațiunea să șl-o lucreze 
și trimită presidiului dimpreună cu scusa 
pentru neînfățișare, ca astfelă să vâdă 
membrii, că disertantele șl-a sciută lucra 
disertațiunea și să nu se orâdă, că nelu
crarea disertațiuniloră a fostă causa ab- 
sentărei dela adunare. Tot-odată se re

comandă traotului, ca în casulă când ar 
mai ave în adunările sale membri din 
alte tracte, ori âspețl străini, să induoă 
și numele acelora, precum și sfaturile 
loră bune ori rele în protocolulă adu- 
nărei. Se spereză, că cei ce au negli- 
giată solvirea taxeloră, nu voră mai în
târzia a-șl plăti datoria.

3) TractulU Periceiului atâtă adu
narea de tomnă câtă și de primăveră 
le-a ținută la timpă cuvenită, trimițân- 
du-șl și protocolele în timpă cuvenită 
la mâna presidiului. Membrii acestui 
tractă lucră cu însuflețire și zelă pe te
renulă culturală-școlară, discutândă în 
sînulă loră anumite cestiunl pedagogico- 
didactice, er criticele loră salutare, suntă 
o dovâdă despre zelulă loră de a se a- 
juta frățesce și de a conlucra la cuali- 
ficarea împrumutată. Prin mortea fos
tului președinte, tractulă ajungândă sub 
conducerea unui nou președinte, a rea- 
lisată mai multe lucruri salutare, precum: 
înființarea bibliotecei tractuale și pro
vederea scdleloră în uniformitate ou tote 
cărțile și caietele aflătâre în librăria 
„Ciurcu“ și aprobate de înaltulă minis- 
teră de culte.

4) In tractulu Samșodulzti s’au ținută 
adunarea de tdmnă și primăvâră, din ale 
căroră protocdle' amă constatată lucruri 
bune și folositore. In adunarea de tomnă 
vădândă membrii, că confratele loră, în- 
vățătorulă propunerei de probă, nici e 
pregătită, dâr nici pregătiri pedagogice 
nu are, s’au însărcinată doi membrii es- 
perțl pentru ținerea celoră două propu
neri de probă. Esemplu de urmărită 
ar fi acesta și pentru alte tracte.

Din protocolulă adunărei de primă
veră aflămă, că presidiulă a însărcinată 
pe învățătorulă propunătoră cu o pro
punere de probă din religiune despre 
„Dumnedeu“ și la rândulă scriticeloră, 
s’au făcută observațiunl, că propunerea nu 
a fostă bună, și că propunătorulă a fo
losită în propunere espresiunl necorecte, 
neiertate.

Se observă, că după lege, acestă 
studiu nu se ține directă de propunerea 
învățătorului. Legea școlară a însărci
nată cu propunerea religiunei în scola 
poporală catechețl anume crescuți cu 
pregătirile reoerute la propunerea stu
diului religiunei. Era consultă, deci, 
decă membrii acestui tractă nu ar fi dată 
sâmă dintr’ună studiu, la care învățăto- 
rulă nu este chiămată a-lă propune.

In acestă tractă ală Samșodului, 
solvirea taxeloră nu înalță ondrea mem
briloră, er absențiile cele multe și dese 
dela adunările tractuall, arată desinte- 
resarea membriloră de causa reuniu
nei. Presidiulă acestui tractă trebue 
să fiă mai cu grijă atâtă în ce priveseo

vieța acestui Tătară, ce ne batjoooresoe, 
căci țâra s’a adăpată ou îndestula sânge 
păgânescă, și sângele unuia mai multă, 
n’ar spori întru nimioă roda pământului 
nostru. Dâr acestă unulă este fiulă Ha
nului tătărescă, și Măria Ta care te lupți 
de atâția ani, pentru întemeiarea nâ- 
mului nostru, ești datoră să faci dintr’în- 
sulă pildă, ca să mârgă vestea peste 
cele patru hotară ale țărei, cum că ori 
cine sâmănă morte pe pămentulă nostru, 
mârte culege !u

Atunci toți într’una glasă strigară: 
„La mârte, la morte!....“ Er Ștefană în- 
torcendu-se oătră solii lui Mengli Gherei 
le dise:

„Duceți-vă cu daruri cu totă la stă- 
pânulă vostru și spuneți-i: că atâtă de 
multă s’a scumpită capulă fiului său prin 
sângele creștinescă ce a versată, încâtu 
elă nu are în destulă avuțiă să-lă potă 
răscumpăra. Er dâoă vrea să-lă întâl- 
nâscă în locul unde s’a dusa, atunci să 
se încumăteze să ne calce hotarăle!u

Apoi după ordinulă lui, fiulă vesti
tului Hantătărescă Mengli Gherei de 
peste Volga, stăpânulă Crimeei și ală 
Ucraniei, spaima Poloniloră și a Mos- 
covițiloră, fu ridicata în susă cu mânile 
legate la spate și spânzurată de aceeași 

crengă de care se legăna odinioră miculă 
Gheorghie când fu străpunsă de săgețile 
tătărescl; ș’atuncl surlele, trâmbițele și 
darabanele îi făcură cinstea cea de pe 
urmă, și o salvă puternică de sinețe îm- 
prăștiindă vestea morții lui, făcură să 
salte apele Trotușului.

Er Ștefană judecândă, că bătrânulă 
stejară și-a îndeplinită menirea, deorece 
frundele și ramurile lui cu sânge au 
fostă spălate de sânge, a poruncită să 
i-se dea focă și în loou-i a zidită, în 
amintirea tovarășului său din copilăria, 
o biserică cu hramulă St. Gheorghie.

De atunci și pănă astăcjl multe s’au 
întâmplată, oăcl patru sute de ani tre- 
cut’au peste țâră întovărășiți de voi și 
nevoi, dâr încă și astăcfl când mergă 
călătorii să visiteze biserica cea nâgră 
din Borzeșcl simtă o tainică strîngere 
de inimă aducându-șl aminte, oă pe acele 
lespezi de petră a călcată odinioră pi- 
ciorulă lui Ștefană care a fostă sufletul ă 
de viâță, ohiagulă nemului românescă, 
și astăZl încă ochii loră par’oă vădă ră- 
sărindă din întunecimea bolțiloră marea 
lui umbră care de acum va pluti peste noi 
în adânca viitorime cu ună spirită pro- 
tegiuitoră.

(„Conv. Lit.u 1882.) N. Gane.

Cum s’a r6mășitu iepurele cu 
ariciulu*).

*) Din „Povești alese11, inedite, adunate din 
mai mulți autori de Moș ulii.

Povestea următore trebue s’o po- 
vestescl fiiloră, cum povestesce cineva 
minciunile, ou tote astea însă ea este 
adevărată, pentru-că moșu-mio, dela care 
am auZit’o, de câte-orl o spunea obicl- 
nuia să Zioă: adevărată a trebuită totuși 
să fiă, fiii mei, pentru-că altfelă nici nu 
s’ar pute povesti.

Ascultați, cum s’a întâmplată isto
ria mea.

Era într’o duminecă diminâța, tomna, 
tocmai când infloria hrișcă. Sorele răsă
rise ca ună bulgără de aură, o bore lină 
se legăna peste câmpii, ciocârlia cânta 
în aeră, albinele sbârnăiau prin hrișcă, 
âră omenii, îmbrăcațl în haine curate, 
mergeau la biserică. Scurtă vorbindă, 
tote ființele de pe pământă erau mul
țumite, așa și ariciulă.

Ariciulă însă stetea înaintea ușei 
sale, cu mânile încrucișate, privia în 
susă și’n josă bombănindă ună oântecă, 
bine rău, așa cum e în stare să cânte 
ună arioiu.

Cântândă așa încetă, de-odată îi 

vine ’n minte, că, pănă-ce nevastă-sa 
spală și îmbracă copiii, elă pote eși ni- 
țelă la preumblare pe câmpă, să mai 
vedă, ce i facă napii. Napii erau cei 
mai de aprope de casa lui și cu familia 
întregă se dedase să mănânce din ei, de 
aceea îi și privia ca averea sa.

Ariciulă înohide ușa după sine și 
apucă drumulă cătră câmpă. încă nu se 
depărtase tare de casă, era toomai să 
facă o cotitură pe dup’o tufă de porum- 
belă, ce-i sta în oale, când etă se’ntâl- 
aesce cu’nă iepure, care eșise totă cu 
asemenea treburi, adecă să vedă, ce-i 
face varza. Ariciulă, cum zăresce pe ie
pure, câtă de colo îi poftesce o bună 
diminâța prietinesce. Iepurele, care de 
felulă lui era ună domnă mai mare și 
pe lângă aceea îngâmfată nu răspunse 
nimică la binețele arioiului, ci îi dise, 
mai multă în bătaiă de jocă:

— „De unde și pănă unde să um
bli așa de dimineță pe câmpă ?“

— „Mă preumblu“, răspunse ari
ciulă.

— „Te preumbli,“ cfise iepurele. 
„Mi-se pare, că pic orele tale ți-le ai 
pută întrebuința pentru alte lucruri mai 
folositore“.

De vorbele aoestea s’a supărată ari- 
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negligiarea solvirei taxeloră de membri, 
câtă și a absențeloră dela adunări.

5) In tractulu Oarței, în care s’a în
trunită adunarea generală a Reuniunei, 
membrii și-au ținută ambele adunări, de 
tomnă și primăvară, la timpulă cuvenită. 
Zelulă însă pentru de a conlucra mem
brii acestui tractă la cualificarea împru
mutată, după cum apare din protocâle și 
din critice, lipsesce cu de-a voia dela 
membri. Criticele seci nu aducă niol 
ună folosă propunătorului. Nu folosesce 
nimică, dâcă se va cl.ice în adunare, că 
propunerea a fostă defectuosă, a conți 
nută neadevăruri, că propunătorulă n’a 
desfășurată copiiloră intuițiunl recerute 
eto. Folosesce însă și va folosi critica, 
dăcă membri voră spune, ba propunendă 
voră arăta chiar, cum ar fi trebuită să 
se propună, ca să fiă bine și la înțelesă 
metodică.

La propunerea de probă din adu
narea de primăveră a acestui tractă, ți
nută din studiulă religiunei despre „Fata 
lui Iair" aflându-se propunerea defec- 
tuâsă, ar fi fostă bine și folositoră, ca 
ună bărbată espertă pentru propunerea 
religiunei să fi pășită în fața copiiloră 
și prin ținuta sa de catechetă și dasoălă 
de religiune să fi arătată, cum trebue 
să se propună religiunea, er nu să se fi 
mărginită numai la critică.

Să recomandă și aici ca solvirea 
taxeloră să nu se amâne de ac}I pe mâne, 
căci amânarea înmulțesce restanțiile și 
sporesce dauna reuniunei.

6) Tractulu Băsesciloru, șl-a trimisă 
protocolele de tomnă și primăveră ale 
ședințeloră sale, din cari cu bucuriă s’a 
putută constata o energiă și zelă mare 
pe terenulă culturală și ală instrucțiunei 
poporale cu deosebire, de când cerculă 
are în sîuulă său ună conmembru con- 
sciu de chiămarea sa de învățătoră, care 
a sciută face pe colegii săi să-și achite 
taxele de membri în totă regula; i-a 
sciută convinge despre necesitatea înfiin- 
țărei bibliotecei tractuale și astăZl acestă 
tractă stă mai nainte cu ună pasă față 
cu celelalte tracte. Tractulă Băsesciloră 
are deja înființată biblioteca sa traotuală 
îmbogățită pănă aoum ou 14 cărți și 
opuri sciintifioe, mai avândă la înde
mână și bani gata spre acestă scopă.

Ce pâte face ună singură membru 
într’ună tractă în înțelegere bună cu 
confrații săi, să nu potă face ore și alțl 
membrii din tâte tractele? Depinde nu
mai dela voia și lucruri bune se potă 
faoe !

7) Tractulu Servadului ambe proto
colele și le-a trimisă la timpă. Solvirea 
taxeloră în acestă tractă se face în totă 
regula; asemenea și în privința înființă- 
rei bibliotecei tractuale găsimă aici ună 

ală doilea esemplu de imitat'. In acestă 
tractă două din trei părți suntă învăță
tori oualificațl. Protocâlele din acestă 
traotă, potă servi în tote privințele oa 
modelă față cu forte multe protocâle de 
ale nostre, dintre cari unele suntă fârte 
defectuâse. In viitoră nu vomă cruța a 
arăta și numele aceloră notari, ale oă- 
roră protocole voră fi neesacte, fără 
formă și țâră înțelesă.

In tractulă acesta încă s’au ivită 
casulă, că s’a dată ca propunere de probă 
din religiune o temă grea, despre „Ta- 
tălă Nostru" , care propunere încă a 
fostă declarată din partea membriloră 
ca rea și necorectă, der nici unulă nu 
s’a angajată a arăta în praxă, cum ar 
fi bine și corectă a se propune.

Se noteză membriloră tractului a- 
cestuia, cumcă nici la ună casă, fiă tim
pulă câtă de înaintată, nu e bine a con- 
crede critica numai notarului tractului, 
ca și când pe ceilalți învățători nu i-ar 
privi întru nimioa.

8) Din tractulă, Ipului numai proto- 
colulă adunărei de primăveră l’aină avută. 
Membrii se vede că ar lucra cu mare 
zelă pentru a se cultiva împrumutată, 
mai alesă însă doi membri din acestă 
tractă, pe cari noi îi ounâscemă, multă 
jertfescă spre a înălța veda tractului și 
cultura membriloră. Acești doi membri, 
de locă ce se ivescă cașuri, unde pro
punătorulă de probă propune rău, pă- 
șescă la mijlocă și propună ei înși-șt, 
traducendu-șl astfelă critica loră într’o 
scolă practică din care atâtă propunăto
rulă câtă și toți membri înveță forte 
multă. Decă și cu solvirea taxeloră ar 
sta așa bine, tractulă ar fi de modelă. 
Notare lă cercului pentru corectitatea 
protocâleloră e vrednică de laudă.

(Va urma).

Din istoriculu șctfleloru ro
mânesc! din Brașovu.

(Fine.)

Să vedemă acum, pe ce base s’au or- 
ganisată aceste școle; pe ce base s’au 
organisată și cum s’au lățită șcâlele ele
mentare și prin alte părți locuite de Ro
mânii gr. or. ale patriei nostre?

Fericitulă Andreiu Baronii de Șaquna, 
alesă la anulă 1847 de episcopă ală bi- 
sericei române gr. or. din Transilvania, 
soiindă, că ună poporă, lovită de tirana 
sorte, batjocorită de mârșavulă Mom 
și părăsită de totă lumea, numai prin 
propriile sale puteri se va mai pute 
pune pe piciore și va mai pute lucra 
cu succesă întru a se avânta, a ajunge 
er în bună stare și a prospera; soiindă 
apoi, că sciința este putere, în stare însă 
a folosi omului numai înfrățită fiindă cu 

moralitatea: a pusă în celă mai dintâiu 
locă din planulă măreței sale opere cul
tura și educațiunea poporului română 
gr. or. prin biserioă și șcâlă.

La anulă 1850 a și începută episco- 
pulă A. Șaguna a uni puterile inteli- 
genții române întru a lucra la cultivarea 
și educațiunea poporului nostru din a- 
cestă patriă. A conchemată adecă pe 
cei mai inteligențl, zeloși, activi și demni 
de încredere bărbați din cleră și dintre 
mireni la ună „Soboră bisericescă1 în Si- 
biiu. Membrii Soborului (din anulă 1850) 
au primită unanimă propunerile archie- 
reului loră.

Cu referire la instrucțiune aveau să 
pună la cale înființarea succesive a șcâ- 
leloră poporale prin tâte comunele ro
mâne din diecesă, precum și pregătirea 
învățătoriloră necesari și aplicarea loră 
la șcâlele înființânde: apoi organisarea 
loră, dotarea loră și în fine desvol- 
tarea loră.

In urma măsuriloră luate de acestă 
Soboră, s’au înființată succesive șcăle 
poporale mai în tâte comunele bisericescl 
române gr. or. din diecesa Transilvaniei 
și s’au dată acestoră șcâle învățători cua- 
lificațl. Totă pe basa concluseloră aces^ 
tui Soboră a compusă părintele episcopă 
Andreiu Baronă de Șaguna „Instrucțiunea 
școlară11 din anulă 1854, conformă căreia 
s’au organisată aceste școle.

Insă neobositulă Arohiereu nu a ră
masă pe lângă acesta, ci a lucrată băr- 
bătesce din tote puterile, de cari dis
punea, întru a promova învățămentulă 
în șcâlele înființate, conformă spiritului 
timpului, care totă înainteză. In anulă 
1862 a compusă pe basa instrucțiunii 
șoolare a ministrului de culte austriacă, 
Thun, o „instrucțiune1 mai estinsă, pen 
tru învățătorii școleloră primare gr. or. 
din diecesă. La 1863 a alesă dintre în
vățătorii mai înaintați Z®06 inși Pe carii, 
în calitate de comisari școlari i a trimisă 
în dece districte șoolare ale diecesei, 
să țină conferințe cu învățătorii din 
protopresbiteratele acelorași. Dreptă 
principală materială de pertractare ală 
aceloră conferințe a prescrisă „Esplicarea 
instrucțiunei din 1862“. Ceea ce s’a con
tinuată în anulă 1864.

Astfelă s’au începută și conferințele 
învețătoriloru români gr. or. din archidie- 
cesa Transilvaniei.

La 1870 a compus măritulă congresă 
națională bisericescă română pe basa 
art. XXXVIII de lege din anulă 1868 
ună „Regulamentă pentru organisarea 
provisoriă a învățământului în metro- 
polia ortodoosă română din Ungaria și 
Transilvania1* care s’a votată de Mări
tul congresă la anulă 1878 sub condu
cerea și cu binecuvântarea Escelenței 

*) Elementare inferidre, elementare ca
pitale (ori elem. superiore.J

Sale părintelui archiepiscopă și metro- 
polită Mironă Romanulă, carele l’a și 
întărită. Apoi la anulă 1882 s’a compusă 
și s’a votată de Venerabilulă sinodă ar- 
chidiecesană ,,Normativulă pentru șcdlele 
române din archidieoesa gr. or. a Tran
silvaniei."

Conformă ,,Normativului<(, basată pe 
„Regulamentulă**  din anulă 1878 suntă 
astăcjl reorganisate în archidiecesă șcâ- 
lele elementare inferidre, de cari se bu
cură aprdpe fiă-care comună bisericescă 
română gr. or., și șodlele elementare 
capitale (superiâre), de cari se buoură 
cinsprecjece comune mai mari.

Acesta reorganisare face să înflo- 
rescă șcdlele ndstre primare*)  pe di ce 
merge, punându-le în stare, a țină în 
desvoltarea loră pasă cu șcdlele de a- 
ceiașl categoriă ale altoră confesiuni din 
patriă.

Esoelența Sa părintele archiepisoopă 
și metropolită Mironă Romanulă, s’a în
durată la au. 1875 și a înființată „Cur
suri supletore1, în cari învățătorii fre- 
ouentatorl și-au putută amplifioa cunos- 
cințele în înțelesă didactioă și metodică. 
Din aceste ,,CursurI“ s’au desvoltată 
apoi „Reuniunile înv&țătoresclu în archi- 
diecesa întrdgă; cari au să fiă isvorulă 
reînoirii puteriloră fiă-cărui învățătoră, 
membru ală loră.

In urma menționateloră reforme, în
grijiri și stăruințe, s’a desvoltată și șcdla 
elementară capitală rom. gr. or. dinBra- 
șovă așa, că adl funcționeză la ea cinci
sprezece învățători și o învățătdre.

Prin multe fase a mai trecută și 
șcdla aedsta în decursulă timpului de o 
jumătate de seculă; însă cu ajutorulă 
Atotputernicului părinte cerescă, prin 
fidelitatea cătră chemarea loră, și prin 
neobosita activitate a învățătoriloră săi 
și a autoritățiloră sale — a eșită din 
fiă-care schimbare totă mai desvoltată, 
totă mai cu putere!

Părinții noștri avându-șl nădejdea 
în DumneZeu, fideli fiindă chemării loră, 
s’au luptată cu demnitate, cu abnega- 
țiune de sine, eroicesoe în oontra tutu- 
roră greutățiloră și neajunsuriloră ce le 
stăteau în cale, ca să ne oâștige și să 
ne dea nouă în mâni mijldce, spre a ne face 
fericiți ; — ne au înființată șcdle pri
mare și medii, ne-au înființată reuniuni 
filantropice, literare, industriale, econo
mice ș. a. ș. a. Cu ună cuvântă: — 
ne-au deșteptată, ne-au luminată, ne-au 
îndulcită și ne-au pusă pe pioidre !

Vine acum rândulă la noi, să con- 
tinuămă măreța operă începută de ei.

Ca demni urmași ai loră, fideli moș-

ciulă peste măsură. Sufere elă ori ce, 
der să i batjocurescă cineva piciorele, 
oarl dela fire suntă strîmbe, asta nu o 
sufere odată ou oapulă.

— „De bună semă îți înohipuesci, 
că tu, cu pioidrele tale ești în stare să 
faol lucruri mai mari ca mine,“ răspunse 
arici ulă.

— „Așa credă," Z>s® iepurele.
— „Ei bine! ar trebui să facemă 

o încercare", adause ariciulă. „Eu mă ră- 
mășescă, că te întrecă în fugă".

— „Lucru de risă ! tu cu pioidrele 
tale strîmbe", Zise iepurele. „Der, de pe 
partea mea, fiă, decă tocmai ai așa 
poftă mare. Pe ce ne prindemă ?“

— „Pe o sută de lei și o litră de 
rachiu," răspunse arioiulă

— „Bine," Zise iepurele, adă mâna 
și să începemă îndată".

— „Ba nu, nu-i așa grabă", Zlse 
ariciulă. „Io-să încă cu inima golă, mai 
întâi mă ducă acasă, să prânZesoă pu
țină. într’o jumătate de ceasă suntă 
gata".

Iepurele s’a ’nvoită și ou aoestea se 
despărțiră unulă de altulă.

Pe drumă îșl Zise arioiulă: „iepurele 
.se’ncrede în pioiorele lui cele lungi, der 
îlă voiu învăța eu. Adevărată, că se 

ține domnă mare, der este unu prostă 
și va trebui să plătescă". Ajungendă 
acasă Zise cătră nevastă sa: „Nevastă, 
îmbracă-te iute, trebue să vii ou mine 
la câmpă ?"

— „Der ce este?" întreba femeia.
— „M’am rămășiță cu iepurele pe 

o sută de lei și o litră de rachiu. Aces
tea să le plătdscă acela, care din noi 
doi va fi mai slabă de fugă. Tu trebue 
să fi de față".

— „O, Domne, bărbate", striga fe
meia, „țl-ai pierdută mințile? cum vrei 
tu să te întrecl în fugă cu iepurele?"

— „Ține-țl pupăza, nevastă," Z's® 
ariciulă. „Asta e treaba mea. Nu te ține 
mai ou minte în treburi bărbătescl. Du- 
te îmbracă-te și vino."

Ce să facă femeia ariciului ? A tre
buită s’asoulte de voiă, de nevoiă.

Mergândă amândoi pe drumă Z's’a 
ariciulă cătră nevastă : „Acum bagă de 
s‘mă oe-țl voiu spune. Uite te, veZl a- 
rătura aceea lungă? acolo ne vomă în- 
treoe în fugă. Eu adecă voiu fugi pe o 
brazdă, epurile pe alta. Inceputulă îlă 
vomă face din capătulă dela deală. Tu 
n’ai să faci alta decâtă să stai în capă
tulă ăsta dela vale de brasdă și, când 

iepurele ajunge pe brazda ceealaltă, tu 
să-i strigi: „Io am și ajunsă".

Vorbindă acestea, ajunseră la ară
tură. Arioiulă arăta femeii sale looulă, 
unde să stee, er elă se duse pe arătură 
în susă. Când ajunse d’asupra, iepurele 
îlă aștepta.

„Putemă începe?" întrebă acesta,
— „Putemă," răspunse ariciulă.
Fiă-care se pune ’n brazda lui. Ie

purele numără.' „una, două, trei" și iute ca 
vântulă fuge pe brazdă inainte. Ariciulă 
fugi numai cam trei pași și apoi se pi- 
tulă în brazdă și stete molcomă.

Când iepurile, într’ună suflată, a- 
junse în capătulă brasdei, femeia ariciu 
lui îi strigă câtă de colo : „Io am și a- 
junsă !“ Iepurele se spăriâ și se miră 
tot odată. Elă oredea, că celă ce-i strigă 
este ariciulă, deoreoe se scie, că muie
rea ariciului samănă întocmai ou băr- 
batu-său.

Nu-i lucru curată, gândea iepurile. 
„Să mai fugimă odată’" strigă elă și ți- 
ne-te! Ți-se părea, că-i sară urechile 
din capă. Femeia ariciului însă rămase 
la loculă ei. Și când iepurele ajunse d’a
supra, arioiulă îi trigă: „Io am și a- 
junsă!" Iepurele însă, ne soiindă ce să 
facă, strigă; „Să mai fugimă odată! — 

„Forte bine," răspunse ariciulă, de pe 
partea mea de câte-orl voescl. Astfelă 
iepurele a fugită de șăpteZ®cI și trei de 
ori, și ariciulă n’a rămasă îndărăptă. 
Totdeuna când sosia iepurele d’asupra, 
ori de vale, arioiulă ori femeia lui striga 
„Io am și ajunsă."

A șepteZeel și patra oră însă, iepu
rele n’a mai ajunsă la capătă. La mij- 
loculă arăturei căZu josă, din grumazi 
îlă năpădi sângele și rămase mortă. Ari
oiulă însă îșl luă suta de lei și litra de 
rachiu, îșl strigă nevasta din brasdă, și 
se duse a casă veselă. Decă nu voră fi 
murită, trăesoă și astăZl-

Se ZL®, că d’atuucl pănă în Ziua 
de astăZl n’a mai cutezată nioi ună ie
pure să se întrecă la fugă cu vre-ună. 
ariciu.

învățătura din poveste însă este în- 
tâiu: Ori câtă de ouminte și de neamă 
alesă se ține cineva, să nu-șl bată jooă de 
omenii mai de rendă; — a doua: <când 
cineva se însoră, este bine să-și iâe so- 
țiă de seria lui, adecă oă să-i semene la 
chipă și la făptură. Prin urmare, decă 
este arioiu, să-și alegă o femeiă totă de 
ari ci u.
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tenitorl ai virtuții oră lorii, înțelepți și 
probi erec^I ai agonisitei lorii vomă urma 
la acesta : — luptându-ne cu zelă și cu 
bărbățiă în contra greutățiloră, ce ni 
s’ar opune, fire-ar ele împreunate cu pri 
mejdii năprasnice câta de cumplite; pe 
cari sleindu le — ne voma conduce cu 
demnitate împrejurările, priincibse: — 
consolidării, aventării la hărnicia stră
bună, fericirii și prosperării prea iubitei 
ndstre națiuni.

Literatură.
In editura librăriei H. Zeidner din 

Brașova au apăruta următorele cărți șoo- 
lastice.-

1. Eogariu D.: Nouliî Abecedaru 
ilustrată, partea 1, întocmită pe basa 
cuvinteloră normale pentru anulă I de 
șcdlă. Prețulă unui esemplară legată 
15 cr.

2. Aoelașă, partea II-a, pentru anulă
11 de școlă. Prețulă legată 18 cr.

3. Conductorii practicii la aplicarea 
„Noului Abecedaru ilustrată." Prețulă
12 or.

4. Zaharia G.: Carte de cetire 
pentru șcdlele primare române, prelucrată 
după mai mulțl autori cu mai multe ilus- 
trațiunl:

Partea I pentru anulă ală 3 lea de 
șcdlă, legată 24 or.

Partea II pentru anulă ală 4-lea de 
șcdlă, legată 28 cr.

Tdte aceste manuale se potă pro
cura prin ori și care librăria.

CARACTERUL!!*)

*) După, Smiles-Rudow. A se vedă Nr.
177 ală „Gaz. Trans.“ din 1891.

Ixisnșirile caracternlixi.
2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

După ce Dionisie a liberată 
întrega Siciliă de dușmani într’unu 
modu atâtu de norocită, încâtu 
părea că a fundată tdte orașele 
din nou, și după ce a devenită 
așa de puternică, încâtă ar fi pu
tută stăpâni ipsula și în contra 
voinței locuitoriloră, elă totuși a 
voită mai bucurosă se fiă iubită, 
decâtă temută — tocmai contra- 
rulă dela acelă domnitoră romană, 
care a : potă se me urască 
câtă oră vre, numai să se temă 
de mine.

Ună altă domnitoră siciliană, 
fiiulă olarului Agathocle, porun
cise se se așe$e sub vasele de 
aură de pe masa sa, vase de Iută, 
ca se nu uite, că și elă a făcută 
odată 61e.

Tocmai așa nu se rușină nici 
Vespasiană, ca împerată romană, 
de originea sa din poporulă de 
rendu, ci se lăuda adeseori cu 
ea — precând Tiberiu, când ’i se 
aduse aminte de originea sa, a 
răspunsă: Nu sciu, ce am fostă.

Când grădinarulă Abdolomin, 
o rudă a regelui de Sidon, fu des
tinată de Alexandru însu-și ca să 
fiă domnitoră, elă consideră acesta 
scire ca ună visă; atunci îi c|Âse 
unulă din soli: „Spală-te și te cu- 
răță“ — elă era adecă ocupată 
în grădină, — „doi- păstreză-țl pe 
tronă acestă îndestulire!“ — Când 
îlă întrebă Alexandru, cum a sufe
rită elă lipsurile, răspunse: „De-așI 
pute numai să portă demnitatea de 
rege totă așa de bine! Când n’a- 
veamă nimica, nu-mi lipsia ni- 
mică.“ Ca răsplată pentru mo
destia lui, Alexandru nu numai 
că i-a dată comorile antecesorului 
său, Strator, ci i-a dată încă și 
o parte a pradei luate dela Perși.

Der pe câtă de multă Alec- 
sandru a sciută se prețuescă la 
alții acestă stăpânire de sine, pe 
atâtă de puțină o posedea elă în
sumi, care nu semăna în privința 
acesta de locă cu marele său tată. 

Elu s’a lăsată se fiă în așa mă
sură răpită de succesele sale fără 
părechiă, încâtă nu numai că s’a 
numită pe sine fîiu ală celui mai 
mare Dumne4eu, ci a voită se și 
fiă considerată d’asemenea. Când 
elă făcu cunoscută acesta Greci- 
loră, Laconienii făcură următărea 
publicațiune: Deârece Alexandru 
voesce să fiă $eu, atunci fiă 4eu 1 

Astfeliu Alexandru, care în
vinsese aprbpe tătă lumea, n’a 
putută să se învingă pe sine. Pe- 
depsa nici n’a întâr4iată : elă muri 
curendă, pentru-că a îmbrățișată 
tbte vițiile și desfreurile.

Și precum a că4utu împărăția 
universală a lui Alexandru, așa a 
că4ută și împărăția încă și mai 
puternică a Romei, numai prin 
aceea, că omenii s’au desvățată 
de vechia disciplină și cumpătare 
prin care se arată stăpânirea de 
sine. Esemple pentru acestea a- 
vemă o mulțime. Astfeliu Curius 
Dentatus, care șe4endă la vatră 
mânca cu o lingură de lemnă, a 
refusată aurulă Samnițiloră, 4i’ 
cândă, că mai bucurosă voesce a 
domni asupra aurului însu-și

După ce a gonită pe regele 
Pirhus din Italia, ’i s’au fostă ofe
rită cincizeci de jugăre de pă- 
mentă ca premiu, er poporului 
numai 7. Elă însă nu luă mai 
multă, decâtă poporulă.

După ce Regulus a bătută pe 
CartaginenI, îi s’a prelungită co
manda superioră. Elă însă scrise 
Consuliloru la Roma, să-lă des- 
lege de a mai fi comandantă, căci 
celă ce luase cei șepte agrii ai 
săi în arendă a murită și elă (Re- 
gulus) trebue să se întărcă acasă, 
spre a se îngriji de femeiă și de 
copil. In urma acesta Consulii 
hotărîră a se îngriji de moșia și 
de familia lui Regulus pe soco- 
tela statului.

Trimișii Samnițiloră aflară pe 
Fabricius, pe care voiau să-l mi- 
tuescă, șe4endă la focă, ca Den
tatus Curius, și mâncândă napi 
ce i-a cultivată elă însuși. După 
ce Samniții îlă îmbiară cu multă 
aură, elu le răspunse: Pe câtă 
vreme îmi voiu pute stăpâni pof
tele, nu îmi va lipsi nici odată 
nimică ; de aceea eu nu voiu lua 
aură, pe care riu-lă potă între
buința, dela aceia, cărora le fo- 
losesce.

După ce însă fu învinsă și ni
micită puternica rivală a Romei, 
Cartaginea, vechia virtute romană 
începu se facă locă molaticeloră 
moravuri punice. Nu succesivă, 
ci în fuga mare, cum 4ice Vellejus, 
se întărseră Romanii dela vechia 
disciplină la noua nedisciplină, 
dela veghiare la somnă, dela arme 
la voluptate (desfrenare), dela 
muncă la trândăviă. Alai înteiu 
isbucni lăcomia după bani, apoi 
pofta de domnire, și de aici isvo- 
rîră tăte relele. Virtutea peri, 
sărăcia trecea ca rușine, onesti
tatea ca răutate. Cu banii nă
văliră ca ună potopu asupra Ro- 
maniloră lăcomia de avere, îm
buibarea și îngâmfarea.

Și tocmai așa a că4ută și 
Grecia, țâra spiritului.

Cumpătarea Spartaniloră este 
cunoscută, der și între ceilalți 
Elini se găsescă multe esemple, 
cum omeni de frunte au respinsă 
aurulă murdară. Așa refusă Efialte 
celă săracă unu dară și când ci
neva l’a batjocurită din causa să
răciei sale, îlă întrebă: De ce nu-țl 
bați jocă și de onestitatea (cinstea) 
mea?“

Epaminonda, renumitulu învin
gătorii dela Mantinea avea numai 
o haină și trebuia prin urmare să 
rămână acasă, de câte-orl o spăla.

Când regele Persiei îlă îmbiă cu-o 
mare sumă de bani, elă nu vru 
se-o primescă și prin acesta se 
arătă și mai mare ca acela. Elă 
4ise cătră trimisulă regelui: „Banii, 
ce i-ai adusă cu tine, n’au nici 
ună scopă, căci decă regele do- 
resce, ca pentru acești bani să 
servescă patriei cum se cade, sunt 
dedată de a face acesta și așa; 
decă doresce contrariulă, nu va 
ave aură de ajunsă spre a do
bândi acesta. Ție îți iertă că ai 
încercată a mă mitul, deorece tu 
nu me cunosci. Der plecă iute 
îndărătu, ca se nu strici pe alții, 
căci la din contră voiu face ară
tare în potriva ta.“

Totă așa rămase și Phokion 
săracă, cu tâte că a câștigată 
multe bătălii, și ar fi putută să se 
îmbogățescă după placă din prada 
făcută. Când a respinsă și banii 
ce i-a trimisă regele Filipă, îlă 
dojeniră amici săi, să primescă to
tuși banii, decă nu pentru sine 
însuși, celă puțină pentru copii, 
cari fiindă forte săraci cu greu se 
voră pute arăta vrednici de gloria 
tatălui loră. Elă înse le răspunse: 
„De’mi voră sămăna mie, îi va 
hrăni mica mea moșiâră, care m’a 
adusă pe mine la atâta ve4ă; 
decă nu, celă puțină eu nu voiu 
contribui la aceea ca să se facă 
nisce molaticl“.

Când îi trimise Alexandru o 
sută de talante (vre-o 270,000 flo
rini) întrebă Phokion, de ce dintre 
toți Atenienii îi dă tocmai lui a- 
ceștl bani; er răspunsulă ce lă 
primi fu: pentru că Alexandru 
îlă ține pe elă singură de omă 
bună și dreptă. Phokion răs
punse : „Atunci se mă lase așa cum 
suntă ! “

Alexandru supărată de acestă 
refusă, îi trimise daruri și mai 
mari spuindu-i, că celă ce nu pri- 
mesce dela elă nimică, nu este 
amiculă său. Atunci Phokion, ca 
să nu supere pe rege, se rugă de 
elă să slobâdă din închisâre patru 
captivi.

Xenocrate, căruia îi trimisese 
Alexandru cinci4ecl de talanți, 
dădu trimișiloru aceștia un prân4ă 
simplu, cum era obicinuită elă 
însuși se prân4escă. In 4iua ur' 
mătore trimișii regelui s’au silită 
să’lă înduplece să primescă banii 
ce’i trimite regele. Xenocrate însă 
răspunse: „N’ațI vă4ută erl, că 
n’am lipsă de bani?“ Trimișii fi
indă mâhniți în urma acesta, elă 
luă suma cea mică de trei4ecl 
de mine, spre a nu supăra pe 
rege.

Diogene obiclnuia a 4i°e, că 
este mai bogată decâtă regele 
Perșiloru; pentru că lui nu-i lip- 
sesce nimică, pe când acela nici
odată n’are de ajunsă.

Socrate obiclnuia se 4i°a: „A 
nu ave lipsă de nimică este lucru 
dumne4eescti, și acela care are 
cele mai puține trebuințe, semănă 
mai multă 4eiloră“.

Der acestea erau escepțiunl. 
Ceea ce a fostă Catarginea pen
tru Roma, pentru Grecia a fostă 
Persia. După resbdiele gloriâse cu 
Perșii au urmată ce e dreptu ună 
veacă strălucită de înflorire, mai 
alesă în ceprivesce arta și poesia; 
der abia o sută de ani mai târ- 
4iu, n’a mai esistată o Greciă 
liberă. (Va urma.)

MULTE SI DE TOATE. »
Dialectală căiloru ferate.

Căile ferate îșl au și ele dialeotele 
lorii speciale Pasagerii unui vagonă de 
ol.III-a putură deunăcji să se convingă des
pre acăsta prin următorea scenă forte ins

tructiva petreoută în gara Charlottenburg, 
lângă Berlin. Un străină șiretă oare voia 
se oălătordscă fără biletă, asigură pe 
conductorulă trenului, că e funcționară 
la gara din Lipsea și de aceea are pri- 
vilegiulă călătoriei gratuită. Conducto
rulă îl spuse cu amabilitate să se urce 
In vagonă. Când veni însă înainte de 
plecarea trenului, să revisuescă biletele, 
îlă întrebă ca în trăcătă, pe pretinsulă 
funoționară, „câte oiasurl-’să". Acesta scă- 
se ciasorniculă și răspunse: „Nouă fără 
douăcjecl și oinol". „Te-am prinsă băete", 
răspunse conductorulă, „ună funcționară 
dela căile ferate nu tfi°e nici odată: 
„nouă fără douăzeci și cinci", oi „optă 
și treicjeol și cinol"! Cu aoeste vorbe 
conductorulă îlă apuoa de guleră și-lă 
dădu afară din vagonă.

*
Miorobii aurului.

O fdie din Parisă, „Revue de chi
mie industrielle", raportăză, că doi 
bijutieri din Madridă observau de cât
va timpă, că bijuteriile, pe oare le 
primiau dela cea mai mare parte 
din fabrioile francese și germane, apă
reau, îndată după primire, pline de pete 
roșiatice și negriciose, oarl le întunecau 
strălucirea într’atâta, oă mușterii nu 
voiau să le cumpere ca noi. Une-ori? 
petele resistau la totă felulă de curățiri 
și freoăturl. Ceva mai multă, obieotele 
prețidse, întru totulă curate în momen- 
tulă impaohetărei, apăreau suooesivă pline 
de pete fără, ca nici o causă vădită să 
pdtă esplica formațiunea loră. Cundșce- 
rea oausei acestui fenomenă să datoresoe 
naturalistului spaniolă Calderon. Den- 
sulă a descoperită, oă petele negrioidse- 
suntă formate de așezarea în găurile 
metalului a microbului Aspergillus Ni'- 
ger, er oele roșii de presența altui mi- 
orobă numită „Miocrococousprodigiosus".- 
Sporii acestoră microrganisme esistau în 
adevără în mare cantitate într’unulă din 
apartamente și în bumbaoulă ou care 
erau învelite obiectele prețidse.

*
Producțiunea secarei iu tâtă lumea.

Cifrele următdre ne arată produe- 
țiunea de săoară a țeriloră din lume..

1891 1890
Hectolitri.

Tnsoiizxțare.

Rusia 155.150.000 236,350.000
Polonia 14,500.000 15,920.000'
Germania 69,600.000 84,100 000
Austria 18,850.000 27,550.000
Ungaria 14,509.000 20,010.000
Franci a 27,550.000 26.680.000
Spania 8,700.000 9,280.000
Belgia 4,350.000 6.090.000
Holanda 4 350.000 5,800.000
România 14,500.000 14,500.000
Amerioa 10,150.000 10,150.000
Diverse 18,350.000 18,560.000
Totală 361,050.000 475,020.000

Subsorisa aducă la cunoscința onor, 
publică, că cursulă de instrucțiune prac
tică pentru fetițe condusă de mine se va 
începe la 15 Septemvre v. a. o.

In aoestă cursă, la care voră pute 
lua parte copile dela etatea de 12 ani 
în susă, se învață totu felulu de lucru 'de 
mână femeescu, ca: torsulă, țesutulă la 
răsboiu simplu și meoanioă, văpsitulă tor
tului, cusutulă, croitulă, brodatulă (chin- 
disitulă), împletitulă; mai departe din 
economia casei: gătitulă bucateloră, spă- 
latulă și călcatulă.

Afară de aoeea pentru completarea 
cunoscințeloră teoretice ale copileloră 
se predau de persone oompetente în 8 
6re pe săptămână următârele obiecte : 
Religiunea, Limba română, Limba ma
ghiară, Limba germână, Istoria și Geo
grafia, Aritmetica și Caligrafia. Even
tuală se va da instruoțiune și în musica 
vocală.

Elevele interne, cari dorescă a lua. 
parte la cursulă condusă de mine, voră 
solvi pentru locuință, întreținere com
pletă și instrucțiune 12 fi. pe lună.

Elevele esterne, cari voesoă a ave
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menajulti la mine, vorîi solvi pentru 
menajâ. și instrucțiune pe lună 10 fl., eră 
fără menajă 4 fl.

Asupra acestui cursa, ale cărui re- 
sultate au fosta apreciate în modula cela 
mai favorabila din partea celoră compe
tent, îmi permită a atrage atențiunea 
părințiloră și tutoriloră. EsplicațiunI mai 
detaliate se voră da la cerere cu t6tă 
plăcerea.

Brașov!*,  14/26 Auguta 1891.
Maria Belu,

în Brașovă, Strada Castelului 33.

Păstăidse. Negoțulă promite a se 
îndrepta, fiindă că au întrată cereri pen
tru esportă. Noteză: fasolea albă, mare. 
7 25, 7.50 fl., — mazărea 8.50, 9 fl., — 
lintea nouă 9.50, 10 fl., — semență de 
ină 11 fl., 11.50 fl.

Sciri comerciale.
Budapesta, 22 Augusta.

Cereale. Pe piețele de cereale din 
afară a domnita și’n săptămâna treoută 
iritațiune, prețurile mai pretutindenea au 
încheiată mai susă. In New-York s’au 
urcata prețurile cu 9—10 cenți. In Fran- 
cia și Anglia situația este mai moderată, 
fiind că să crede, că ouantulă necesară 
se va pute aooperi fără greutate. La 
mari sohimbărl au fostă espuse piețele 
germane prin oprirea esportului rusescă. 
Acolo a înoepută săptămâna cu o ur
care rapidă. înlesnirile de transportă 
însă și disposiția guvernului de a alimen
ta în casă de lipsă armata cu pâne de 
grâu, au mai apăsată prețurile. In clilele 
ultime prețurile în Berlină er s’au uroată 
esorbitantă, așa că au încheiată grâulă 
cu 18, săoara cu 12 mărci mai susă, oa’n 
săptămâna premergătore.

Pe pieța de aici grâulă a începută 
cu tendență firmă de urcare. Mișoarea 
a fostă cam de 250.000 m. metr. — Se
cara n’a prea avută căutare mare, până 
cândă orzulă din contră.

Coloniale. Zacharulu rafinată 33.50, 
34 fl. cubă. 24 50, 34 fl. Cafeaua, fermă. 
Ceylon 198, 192 fl.

Victualie. Ouif tendență fermă. La 
1 fl. 45—46 bucăți, lada de 1440 bucăți 
30 — 35.50 fl. — G-alițe: gâsce grase 4 50, 
5.50 fl, celelalte 2.30, 2.80 fl. găini 1 fl., 
1.30 fl.. pui 70 cr. - 1 fl., rațe 1.20, 
1.60 fl. — Untulă 70—75 fl., de mesă 
80-90 fl.

Bursa ie mărfuri Mu Budapesta deia 26 Aug. n. 1891
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Prețulă per 
100 ohilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenescă 80 10 81•11.—
Grâu dela Tisa 80 10.8C 11 —
Grâu de Pesta 80 10.75 10.95
Grâu de Alba-regala 80 10.8C 11—
Grâu de Bâcska 80 10.8C■11—
Grâu ung. de nordă 80 —.— - —

d 
® o Prețulă per

SBmlnțe vechi 5 w 100 ohilgr.
ori nouS % *

o p, dela pănă

Săcară 70-72 9.8C 10—
Orză nutreță 60-62 6.25 6-65
Orză de vinars 62.— .— .—
Orză de bere 64.- ,— .—
Ovăsă 39.41 6.15 6.30
Cucuruză bănăț. 75 6.35 6.40
Cucuruză altă soiu 73 6.30 6.35
Cucuruză — ,—
Hirișcă » — 7.40 7.7(

Ouraulu
Producte div. S o i u I u

dela pănă

Prețurile cerealelor din piața Brașovu-
din 28 Augustă 1891.
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■Larsulu pieței sferasovw.
din 29 Augustă st. n. 18wl.

bancnote românescl Oump. 9 31 Vend.,. 9.34
Lrgintă romănescă „ 9 27 n 9.35
SĂpoleon-d’orl - - „ 9.34 n 9.40
Lire turcescl „ 10 48 n 10 53
imperiali, - - - „ 9.46 ji 9 51
S-albini - - „ 5.55 ji 5.60
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JOI— n —.—

h n ii ®°/o ii 99.50 ii 100.—

Ună medicamentă de casă escelentil 
promovătoră ală mistuirei, probată în 
contra tuturoră suferințeloră de stomachă, 
se află în tăte farmaciile din Austro- 
Ungaria. Este Balsamulă de vieță“ (Le- 
bensbalsam) ală lui Dr. Bosa*  din far- 
maoia lui B. Fragner în Praga 205-III.

f FUNDATĂ ÎF 1888. )

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă
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Oleu de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

»
Slănină

>>
Său 
Prune

Lictară
» 

Nuci 
Gogoși

n 
Miere

>> 
Ceară 
Spirtă

»

roșiă
rafinați! duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

37--
5.65

52-60

38.—
5 75

53.—

o 
a.

S3 
cT u.

CL,

buțî 
saci

din Bosnia în 
din Serbia în 
slavonă nou 
bănățenesc^ 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

44.50
50—
37.

45—
50.50
38.-

21 — 22.-

137.
17.-
18-50

138.
17.50
19.—

Cursulfl Ia bursa din Viena
din 28 Augustă a. c. 1891

«lenta de aură 40/0 - - - - «
Renta de hârtiă 5% • -
Imprumutulă căiloră ferate ungare 
Galbeni împărătesei- - 
Napoleon-d’orI ....................
Mărci luO împ. germane
Londra 10 Livres sterlinge - -

103.—
100 15

5.60
9.35

57 80
117 55
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MiSaura sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus- 

trlaoă.

fl. e.r.
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1 kil&
n

100 kile

' cel mai frumos 
Grrâu< mijlociu . .

mai slabO . .
Grâu mestecată . .
c*  r frumosă .SScară {mijlociă .

v f frumosG
Oraa l mijlociu . 
Ovtetl (fr“fosa •
CucuruzO .... 
Mălaiu...................
Mazăre...................
Linte ...................
Fasole...................
Sămență de inii . 
Sămență de cânepă 
Cartofi....................
MăzSriche .... 
Carnea de vită . 
Carnea de porcii 
Carnea de berbece

8
7
6
5
5
5
4
4
2
2
5
6
8

14
4

11
6

24
36

20
80
80

80
60
60
30
80
60
40

50

80

90

48
48
32

Proprietara :
Dr. Aure! Mureșianu.

RedaotorO responsdbjla interimalfi:
Gregoriu Maioru.

care) dela 1 Septemvre n. c. la 
A. Schmidt, Strada negră de susu 
No. 3 nou, în apropierea școleloru.

Șupraveghiare oongciențiâsă și 
mâncare bună pentru prețuri fbrte 
moderate. 654,3 x

( FUNDATĂ ÎN 1888. ]

i

Acestu stabilimentu este provedutii cu cele mai noue mijloce tehnice și asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateță, precum:

------ —77.77.77r--.7777.
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CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJL'i' o

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURO, ARGINTII ȘI COLORI.
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REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SBBVIOIUBl.

INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.C0MPTDB1, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, PREJURl-CDRENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURI.

PROGRAME ELEGANTE. £

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE INMORMENTARl.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la’

Tipografia A. MUREȘIANV, Brașovu.
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Zuriickgesetzte Seiden- 
Stoffe mit 25%—33y3 % unb 
50 % Rabatt auf bie Original*  
Ptetfc oerf. meters unb robenweife porto= uui> 
3ol[frci bas ^abrif=Depot (». Hennebers 
(If. u. K. £?oflief.) Zîiricli. îîlufter umgefjenb. 
Ejriefe foften (O fr. porto.
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este in adeveru celt mai escelentt în contra insectelor!!, 
fiind-că — nu mai e unG alu doilea mijlocu ca acesta — cu o putere și o iuțelă de 

necrecjutu sterpesce cu totulG „ori-ce“ insecte.
Cea mai bena întrehiiitare se face jrin împroșcare co nun „ZacWo-Sparer" sopraposo.

Nu trebue să se confunde Zacherlinulu cu obicinuitulu profit de insecte, fiind-că Zacher- 
o specialitate propria, care nu esistă nicăirî, decâtu în

sticle pecetluite cu numele I. ZACHERL.
așaderă Zacherliii, și va căpăta în locti de acesta unu pralu în cutii de cartonu, 

acela de bună semă va ti înșelată.—Veritabilă
Se află de venflare în Brașovu la Domnii:

linulu este

Cine cere

Hesshaimer.I. L. & A.
Heinrich Zintz.
Dimitrie Eremia Nepoții. 
Emill Porr.
Karl Harții
Karl Irk
Franz Kellemen, farmacia.

Iulius Muller
Karl Schuster
Teutsch & Tartier
N. Grădinar
Ed. Kugler, farmacia
Karl Tbpfner 
Iulius Hornung, farmacia.

In Fă^ărașă la Domnii:
I. Iarosch 
Heinrich Schul

In Colialmă la Domnii Ernst Wolff, Sam. Nagelschmidts Erben. 
In Șereaâa „ „ F. Schnell.

Mai departe se- află deposite de „Zacherlinu veritabilii în tote locurile acolo, unde se află afișate placate.

Emil Jekelius, farmacia
I. Both, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
Toii. Lerchenfeld
Samuel Mark.
Heinrich Wagner.

Rich. Gleim, farmacia
M. A. Griiser „

Gr. Schenk 
Ios. Hammer.

Dipl. de onore 
Londra 1878.

f.-Palanka 18871 
Med. de aură.

Budapesta 1885 
Dipl. de ondre.

Esseg 1889. 
Dipl. dc oudre.

ieua 1873.
Medalia pentru 

merită.

c. și r. escl. priv.

Prima fabrica ie Sjrmier Portlanl-Cement și varn-liyiraiilic
in BEOCSIN.

Biroulă-Centralu și depositulO: ^Budapesta, W.. ISml'oIfsquai 8,
recomandă onor, d-nl didarl și architecțl, întrepriuderiloră de construcțiunl, 
proprietarilor^, comitetelorti rurale și bisericesci, precum și onor, publică 

doritoră de a clădi, propriele sale fabricate în

pentru
Ajutoru grabnicii și sigurii

SUFERINȚE DE STOMACHU Șl URMĂRILE ACESTORA I!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s JLebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă" 

măduitore să dovedesce ca forte folositorii în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
me<8icaii»entâ «Ie casă poporală.

Sticla, mare costă 1 fl., mică 50 cr. 
Ulii de scrisori de recunoscințîî stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grdsă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia .,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari sunto provădute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă să pote procura numai în 

XJepositixlix principalix alia. prod.ixcetoria.lAxi

Fragreer,

Triestu 1S83 
med. de auru

Neusatz 1875 
med. de auru

Szeged 1878 
med. p. merită

mațiunl se trimită la cerere punctuală.

Portland-Cement și vara hydraulicu,
cari se lifarâză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infor-
631,38-36

Parish 1876 
med. de bronz.

Kocskemăt 1872 
med. de argint.

iggttagtae«!

Turnatoria fie fera $i fabrica de mașini a ini v put tpv 
SOCIETATE PE ACflI IN BUDAPESTA. VUilUlUA 

FABRICA ȘI BIROULU CENTRAL tj: BIROULO ÎN ORAȘtl ȘI DEPOSITULU
VI., Kiilso vacz-ut 169G/99, VI., Podmaniczky-utcza 11,

Recomandă escelentu construatele
Garnituri de treierata cu aburii și cu vertejii (Gopel), 

precum și cu mai multe din cele mai mari premii distinsele 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 

Pluguri Rayol patent., 
Pluguri-Rayol, Pluguri originale ale lui 

Sclilick și pluguri Vidatâ pentru o brazdă, | 
unelte pentru lucrarea pământului, grape și 

spărgători de bulgări.
534,24—21 |

Mașini le semâoati îi rânSurl „HALADAS", patentate ale Ini Sciiiint 
Mai departe s’află în deposits mori pen
tru curățitulă cerealeloră (sistemd Baker 
și Vidats), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cucuruzii), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de aburii „Hungaria“ patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiuni I pentru mori de uleiu.

Mașini originale americane de sece
rată și legată snopii, mașini de cosită 
ărba, căi ferate pentru câmpă etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată. 
Prețurl-curente la cerere gratis și franco,

.r.—sra».

Farmacia „Zum schwarzen Adleru
Prag 205-3.

In filudagiesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din BSrașovă, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acesta balsamă de vieță.

Totă de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(Pragei TTniversal-Sa'ussal’be) 
unu medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la infiamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă
ritori, umflături, tumdrea glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile. 
umflături, întăritori se vindecă în timpulîî celă mai scurto; la cașuri însă, unde s’a 
formato deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In oixtiore a 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚII

De drcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atento, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metală galbină, în cari 

se pune, sunto înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari sunto prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(Gehor-Ealsazn.)

Celă mâi probato și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perduto. 1 Flacon 1 fl. 

603,26 — 7

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


