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IKSF.HATE 6e primesc la Âdml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunoluri: 

în Viona : if. Dukes, Jfanrtch 
Schalek, Rudolf A. Oppcliks
Nachfolger; Anton Oppslik , J. 
Dannsbcr, în Budapesta : A. 7. 
Goldbsrțjarg, Sckstein Bemat: în 
Bucurescî: Agencc Havas, 8110- 
cursale de Boumanie; în Ham- 
bnrt! Karoiyi & Liebmann,

Prețul Inserțlunllorj o seria 
garmond pe e colină 8 or. și 
BOcr. timbra pentru o publi^ 
oare. Publicări mai deae după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 or. s6u 30 bani.
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„Gazeta-1 iese în fiâ-care di.
Abonamente jentin Anstro-Ungaris: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de DumlnBoâ 2 fi. pe an.

Pentru Komânia si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8e prenumără la tâte oficieie 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori.

Arămiul Tcutru Brasov 
ftdminiutrațjunflQ, piața mare, 
Târ^Tul Inului Nr. 30 îj etagiu 
I.: pe un an 10 fl., po aeao 
luni 5 fi., pe trei luni 2fi. 50 or. 
Ou duaul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Un esemplăr 5 cr. v. a. 
b6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și ineerȚiunile aunt 

a oe pi.fi.ti înainte.
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Conferența.
Brașov, 27 Aprilie v.

CiDe nu va urmări cu încordată 
atențiune și cu interes în vremurile 
acestea pasul întreprins cu convoca
rea conterenței naționale pe cțîua de 
15 Maiu n. în Sibiiu?

De mult s’a dus vestea prin 
țeră, că guvernul nu mai vră se su
fere lucrarea partidului național ro
mân, că prin ordinațiunl ministe
riale comitetul este disolvat, er cei 
ce vor se lucre în „direcțiunea41 ur
mată de partidul nostru sunt ame
nințați cu pedepse polițienesc! Nu
mai de curend au fost pedepsiți ast
fel chiar mai mulțl dintre membrii 
comitetului.

Cu tote că aceste ordinațiunl 
se trag încă din vara anului 1894, 
din timpul, când furia contrarilor 
noștri ajunse la culme după proce
sul Memorandului, partidul nostru 
național încă n’a primit cunoscință 
despre ele pe calea cuvenită de că- 
tră conducerea sa. Acesta voesce s’o 
facă acuma Dr. Rațiu, aducend or- 
dinațiunea de căpeteniă a ministru
lui de interne, din Iunie 1894, la 
cunoscință tuturor membrilor condu
cători ai partidului național român.

Modul neobicinuit, de a se con
voca „membrii conducători ai parti
dului44 la conferență a produs ore- 
care nedumerire. In urma acesta s’a 
dat prin organul din Sibiiu desluși
rea, că convocarea a voit să se țină 
strict de ordinațiunea ministrului și 
că de aceea a întrebuințat espresiu- 
nea „conducătorii partidului44, folo
sită și în ordinațiune; sub ea sunt 
a se înțelege delegații cercurilor, 
membrii conferenței naționale. Tot
odată s’a împărtășit, că s’au trimis 
tote convocările la conterență la 
adresa „celor competenți44, adecă a 
persbnelor, cari sunt în drept a se 
înfățișa.

Aceste lămuriri era de lipsă, 
după noi, să se dea pe calea și în 

forma cuvenită, prin tăte cțiarele 
nostre naționale.

Dăr nu mai vrem să facem 
vorbă despre acesta. Destul că d 1 
Dr. Rațiu conchiamă de aBtă-dată 
pe membrii conferenței ca „membrii 
conducători44 ai partidului. Pote că 
într’o privință a și fost acăsta o nu
mire norocită, deăre-ce bine seim, 
că la noi este o slăbiciune strămo- 
șescă, care atât de bine s’a arătat 
mai ales în luptele nostre politice 
din timpul mai nou, ca tot insul să 
vre să fiă conducător.

Ori cum s’ar întitula der mem
brii conferenței, ei sunt chiămați a 
se întruni și partidul național român 
așteptă dela ei să lucreze, nu fiă- 
care de capul său, ci toți în unire 
și înțelegere, pe deplin conscii de 
răspunderea mare, ce o au, ca unii 
cari datori sunt se cârmuăscă cora
bia cu dibăcia și jertfindu-șî tâte 
puterile, pentru ca s’o scătă prin
tre stânci și valuri furiâse la liman.

Mulțl dintre cetitori însă, ca 
ămeni mai pățiți, cari au văcțut 
multe și bune și rele, vor cam da 
din cap și vor : bine, bine, asta 
o dorim și noi, der 6re după cele 
ce s’au petrecut în timpul din urmă, 
pute-se-va ușor să fiă toți de un 
gând? Nu se vor afla 6re și de 
aceia, cari vor umbla din nou cu 
tertipuri și apucături, ca să facă să 
strălucescă erăși cinstitele lor per- 
s6ne, fără să întrebe mult, dăcă 
printr’asta câștigă, ori perde causa 
generală a tutui or?

Astfel de îngrijiri, ce-i drept, 
își au temeiul lor, afli mai mult ca 
altă-dată. Prea mult s’a păcătuit, în 
anii din urmă mai ales, puindu-se 
persănele înainte, 6r sfânta causă 
rămânând cam în șireglă. Ba au 
mers lucrurile așa departe câte
odată, încât unii i-au făcut pe 6meni 
să crâdă, că însă-și causa și viitorul 
nostru atârnă dela cutare și cutare 
persână.

Noi sperăm însă, că cu tâte 
neajunsurile, de cari vorbim, băr
bații de încredere ai partidului vor 
sci să găsâscă un mijloc, pentru de-a 
zădărnici ori-ce pornire, ce-ar pută 
să fiă stricăciosă causei celei mari 
și sfinte, pe care cu toții trebue s’o 
avem înaintea ochilor, lăsând la o 
parte interesele și ambițiile perso
nale.

Dumnedeu să înalțe gândurile 
Românilor, er celor ce sunt chiă
mați a se sfătui, cum să conducă 
mai bine neamul în fața periculelor, 
ce-1 amenință din tâte părțile, să le 
întărescă sufletul, ca să se scie ab- 
nega pentru isbânda sfintei cause 
naționale!

Arderea steiului unguresc în 
Belgrad.

Adl săptămână în 2 MaiQ, «fina când 
s’a deschis esposiția milenară în Budapesta 
și s’au început serbările Mileniului, stu
denții sârbi din Belgrad au aranjat o de- 
monstrațiune și manifestațiune contra Ma
ghiarilor. Ei s’au adunat înaintea monu
mentului principelui Mihail, în piață, și au 
ars acolo un stâg ungureso, strigând: „Jos 
cu Maghiarii!44 După aceea au pleoat cu 
mare mulțime oântând pe strade și au fă
cut manifestațiunl înaintea clădirei amba
sadei rusesc! și francese. Au voit să stră
bată și la consulatul austro-ungar ca să 
demonstreze, dâr au fost împiedeoațl de 
polițiă. Intre studenții demonstranți au 
fost mare parte teologi dela seminarul din 
Belgrad.

Se ’nțelege, că soirea despre arderea 
stegului ungureso în Belgrad a făout mult 
sânge rău și a produs mare mâhnire în 
Budapesta. îndată foile unguresol, că și mai 
dăunăijl, când cu arderea stâgului unguresc 
în Agram înaintea statuei lui JellacicI, au 
înoeput să strige după satisfacția, să pre
tindă dela guvernul sârbesc ca să câră 
iertare pentru acea vătămare a stegului 
UDgureso.

In ședința de MercurI a dietei, depu
tății Franciso Kossuth și Gabr. TJgron au 
interpelat pe ministru-președinte Banfiy în 
afacerea stegului.

Kossuth s’a plâns, că stegul unguresc 
fu ara în Belgrad în mijlocul pieței și în 
amâda mare, și totuși poliția nu s’a arăt. 
In loo oa naționalitățile oe trăiesc în Un
garia — dice el— să ia parte la serbările 
mileniului, frații și conaționalii lor din afară 
demonstreză aourn oontra Ungariei. Na
țiunea maghiară tot-dâuaa și-a sciut apăra 
onorea și nu a fost lașă, și o astfel de 
vătămare oa cea din Belgrad pote să-o 
sufere numai o națiune lașă. Intrâbă pe 
ministru ce a făcut său voiesoe a faoe pen
tru ca statul sârbesc să dea satisfacția 
statului ungureso?

Gabriel (jgron cjic0) că ori cât de mioă 
ar fi Serbia, totuși nu se pote suferi o 
astfel de vătămare a stegului ungureso, 
mai ales după oe guvernul sârbesc n’a pri
mit invitarea de-a lua parte la serbările 
milenare. Acâsta a făcut ca cei din Bel
grad să fiă dispuși așa de dușmănos, și se 
pare că guvernul sârbesc a închis ochii 
față ou arderea stâgului unguresc. Intrâbă 
și Ugron oe a făcut br. Banffy oa să do- 
bândâscă satifacțiă ?

Ministru-președinte Br. Banffy cjloe, 
că îndată ce ambasadorul austro-ungar din 
Belgrad a aflat arderea stâgului unguresc, 
a adresat o notă ministrului-președinte și 
ministrului de esterne serbeso. Ministru- 
președinte a răspuns, oă încă până a nu 
primi nota a ordonat să se faoă cea mai 
striotă cercetare și să fiă aspru pedepsiți 
oei vinovaț! Tot-odată ministrul-președinte 
sârbeeo a deolarat, că va delătura tot ce 
ar sta în cale raporturilor amicabile cu 
guvernul ungureso, cu oare vrea să trââscă 
în amioițiă. Tot-odată făcu ounosout, oă 
guvernul sârbesc a depus din post pe șeful 
poliției și pe comandantul gendarmenei. 
Trebue se ne mulțămim cu atâta, nu putem 
cere mai mult cjise Banffy.

Fr. Kossuth nu e mulțămit ou acest 
răspuns, el a așteptat mai mult. Ministru- 
președinte sârbesc trebuia să câră îu per
sână iertare, oeroetând pe ambasadorul 
austro-ungar eto.

FOILETONUL „GAZ. TEANS.44

Câne și pisică.
(Istorisire glumeți, de contele Stanislau Gra- 

bowsky).

„Ce minunate bucle de păr, moi și aurii 
ai tu; iubită Ida44! șopti asesorul de Weis
senfels, jucându-se cu părul cel auriu al 
miresei sale Ida Werner, cu care sta pe-o 
canapea, privindu-o cu ochi drăgostoș!

— „Nu cumva credl, o’ar fi păr fals ?“ 
întreba mândra domnișoră ridând c’un fel 
de vino-’n-coce.

— „Domne feresce, scumpă Ida ! Cum 
ar și pută fi la tine ceva fals? Mi-ai spus 
pote și de-o sută de ori, că tu chiar așa 
urâscl falsul și falsitatea, ca și mine. Mai 
cu semă gătelile măestrite ale damelor îmi 
insuflă groză, și decât sâ fiu silit a-ml lua 
o nevastă cu păr fals, cu dinți falși, ori 
una, care se sulemenesce, mai bine....44

— „Taci, ștrengarule! nu te turbura!44 
cjise ea ridând și-i apăsă mâna cea mică 
la gură.

„Tu scii, că n’ai să porțl nici o frică, 

că, doră vei afla la mine ceva fals. Nici în 
alte privințe cred, că nu te vei înșela44.

— „Angerul meu!44
— „Scumpul meu Artur!44
Acesta era o păreche de logodnici, 

cari de doi ani se aflau în acestă stare de 
fericire. Asesorul era de neam mare, avea 
averi mari și bune speranțe pentru viitor; 
el era om plăcut, în verstă de 28 de ani, 
elegant, amabil și forte bun la inimă. Ida, 
singura fiică a unui negustor avut, se deo- 
sebia prin fragedimea ei tinerescă, — abia 
decă era de două-clecl de ani, — prin tră
surile regulate ale feței, prin figura ei de
licată, prin ochii ei bruni înfocațl și prin 
pârul ei auriu; la școlă se vedea, că a în
vățat nici mai mult, nici mai puțin, decât 
se recere adl dela o domnișoră din casele 
domnesc!

Amândoi tinerii se iubiau și părinții 
nu erau contra logodnei și a cununiei lor. 
Bunăstarea lor materială i-ar fi îngăduit să 
se cunune numai decât după logodnă; la 
început s’a și fost pus un termin numai 
de-o jumătate de an. Dâr âmenii de multe- 
orl sunt șod!...; ei se topesc de dor, după 
ceea ce nu au, er când sunt siguri, că 

pot dobândi ceea ce au dorit, de cele mai 
multe-orl devin nepăsător! De bună sâmă, 
a fost tare curiosă causa, care a făcut să 
nu se țină acest ospăț cel puțin cu un an 
mai înainte....

Asesorul avea un câne sur și frumos, 
cu un păr ca de mătasă; îl chema Ierry; 
de vre-o opt ani îl avea, îl crescuse el de 
mic și dobitocul trăgea spre stăpân cu mare 
credință; stăpânul încă îl iubea forte mult.

Ierry nu era un câne prost, din po
trivă, era un câne cum rar mai poți găsi. 
Cu tote acestea, în ochii d-rei Ida el nu 
afla nici o milă, căci ea nu iubia cânii, ba 
atât era de îndărătnică, încât de pretindea, 
ca și mirele ei să urască pe nevinovatul 
dobitoc, ca dovadă a iubirei cătră ea; de 
multe-orl se ruga și plângea, ca să lapede 
cânele, er decă el se împotrivea cu hotă- 
rîre, se încingea între ei cârtă; în fine 
domnișoră totuși isbuti să facă, ca cânele 
să nu mai vină cu stăpânul său în casa pă
rinților ei.

Asesorul nu era îndărătnic, der el iu
bise odată pe credinciosul său Ierry prea 
tare, decât ca acum de odată să-l dea să-1 

omore, ori să-l alunge dela sine; afară de 
aceea, își cjicea, — și cu tot dreptul, — 
că prin aoâstă îngăduință ar face primul 
pas de a ajunge mai târziu, ca bărbat, sub 
pantoful nevestei sale.

Domnișoră Ida încă iubia pisicile și 
rare-orl se întâmpla să trecă pe dinaintea 
pisicei sale, numită Mimi. Asesorului îi era 
acest dobitoc o adevărată groză, ca tote 
pisicile, dâr pentru aceea tăcea și nu dicea 
nimic, ba încă își da totă silința, de-a se 
deprinde cu pisica, o giugiulea și o îmbia 
cu prăjituri. In sămn de mulțămită pentru 
asta, ea-i sgăriâ odată zdravăn mâna, er 
Ida rîse cu hohot de acestă întâmplare. De 
atunci asesorul nu mai avea ochi buni pen
tru „Mimi44.

II durea ore-cum la inimă, când vor
bea Ida în mod așa de desprețuitor despre 
„Ierry44 și când trebuia să închidă acasă 
pe bietul dobitoc, ori de câte-orl mergea 
la ea; altfel cânele era în tot locul în ur
ma lui și, decă trebuia să între stăpânul 
său într’o casă, unde nu-șl putea luă și 
cânele cu sine, stăpânul era sigur, că pe 
prag îl va afla Ia eșire, de-ar fi stat el în- 
lăîntru ori cât; lui Ierry nu-i păsa, de-i
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Gabriel Ugron e și mai nemulțămit 
3U satisfaoțiunea dată, pentru vătămarea 
,copiilor necresouțl ai Orientului". De ce 
ivem armată și monitâre pe Dunăre dâcă 
iceste nu se pot pune în mișcare amenin
țând ou tunurile, pănă ce se dă satisfacția 
lorită ? (Măi, dâr grozav mai e Săcuiul! 
— Red.) Serbia cuteză a vătăma pe Un
guri, pentru-că are la spatele ei protectori. 
Dâcă s’ar fi vătămat stegul negru-galben 
le sigur că pănă aouma monitorele de pe 
Dunăre ar sta gata ou tunurile încăroate 
naintea Belgradului. Partida lui Banffy se 
laudă cu patriotismul, dâr când e vorba să 
3e apere contra unei lovituri de biciu, nu 
sciă să fiă ou totă demnitatea.

Ugron dice, oă singura satisfacția ar 
fi, decă în vederea miilor de popor un regi
ment sârbesc ar defila înaintea stogului ungu
resc și i-ar face onorurile. Satisfacțiunea 
trebue să o dea statul serbeso, ea nu se 
pote da prin pedepsirea câtorva. Dâcă nu 
se va întâmpla acesta, stâgul și onorea 
Ungariei vor fi dintre tote mai ușor vătă
mate.

Majoritatea însă n’a fost de părerea 
lui Ugron și a lui Kossuth, și așa a luat 
la cunoscință declararea lui Banffy.

Revista politică.
Adunare poporală oprită. Din tote 

părțile se ridică proteste contra ser
bărilor milenare. Pe 10 Maiu s’a 
convocat o adunare poporală în co
muna slovacă Previca corn. Neutra 
pentru care se vede, că se proiec
tase între altele și un protest con
tra mileniului, deore-ce adunarea a 
fost ophtâ. fîtă ce scrie un (jiar din 
Budapesta asupra adunăreîdin vorbă: 
„Poporațiunea maghiară patriotică 
din Nordul Ungariei de mult e ți
nută în agitațiă prin nisuințele agi
tatorilor naționaliști și ai partidei 
poporale de-a turbura cu tot prețul 
serbările milenare. Nu e destul, că 
cu motive înșelător© poporul a fost 
reținut de-a merge la Budapesta la 
esposițiă, ci acum agitatorii au de 
gând sS zădărnicescă și serbările și 
liturghiile festive fixate pe 4iua de 
10 Mai, și pentru scopul acesta au 
convocat pe aceeași $i o mare adu
nare poporală. Pe fiă-care maghiar 
bun patriot îl va umple însă cu bu
curia soirea că, viceșpanul comitatu
lui Neutra, Stefan Graus, a oprit 
ținerea adunărei. Și cu tot dreptul 
căci nu se cade ca serbările unei 
națiuni să fiă conturbate prin diso
nanța unor demonstrațiuni politice 
profane/1 Cu acesta însă viceșpanul 
și împreună cu el maghiarismul n’a 
câștigat și n’a isprăvit absolut nimic, 
căci în inima sa poporul slovac to
tuși protesteză contra sărbărilor me- 

nite de-a glorifica și preamări înju- 
garea și asuprirea lui.

*
A 5-a alegere de primar în Viena. 

După-ce împăratul nici decum n’a 
voit se-1 întăiăscă pe Lueger ca pri
mar al Vienei, cu tdte că acesta a 
fost ales în patru rendurl primar, 
Miercurea trecută s’a făcut a 5-a 6ră 
alegere de primar în Viena în răs
timp de un an. Ales a fost antise
mitul Dr. Sirolibach, cu 94 voturi. In 
vorbirea sa ce o ținu noul primar 
cătră publicul adunat la alegere, 
el accentuâ, că îndată ce va sosi tim
pul potrivit, el va fi, gata se facă loc lui 
Lueger, care singur este chiămat 
pentru postul de primar al capitalei 
Vieoa. Strohbach spuse mai departe, 
că va lucra din tote puterile pentru 
binele și drepturile poporului creștin, 
și nu va uita nici-odată, că Viena 
este oraș german și că trebue se i-se 
conserve acest caracter. Se înțelege, 
tdte observările acestea ale noului 
primar au fost îndreptate contra 
Jidanilor, contra cărora Vienezii 
antisemiți au înscenat o gdnă mare, 
voind să stîrpescă dintre ei tot ce 
e jidan.

*
Asasinarea Șahului Persiei. Săp

tămâna trecută, chiar cu 10 c|ile îna
inte de iubileul domniei sale de 50 
ani, a fost omorît Șahul Persiei Nasr- 
Eddin de un Pers fanatic, aparțină
tor sectei așa numite babiste. Asasi
nul împușcase cu un revolver asu
pra Șahului, când acesta voi să plece 
la plimbare, și glonțul îl nimeri pe 
nenorocitul domnitor chiar în inimă. 
După Nasr-Eddin au rămas 14 fete 
și 6 feciori, dintre cari cel mai bă
trân, JLLuzaffer-Eddin-Mirza, născ. la 
1853, a fost imediat proclamat ca 
Șah al Persiei. Noul împărat deja 
este recunoscut de cele mai multe 
state europene, și a primit felicitări 
dela mai mulți potențați;

*
Papa și Țarul, ț)iarul „Daily 

News" din Londra anunță, că Papa 
nu va fi representat la încoronarea 
părechei imperiale rusescl în Moscva, 
deărece curtea rusescă nu e aple 
cată să-i ofere representantului Papei 
la serbări locul ce i-8e cuvine, con
form rangului său.

*
Prințul Ferdinand al Bulgariei a 

sosit alaltaeri săra în Belgrad și a 
fost întâmpinat la gară de regele 
Alexandru al Serbiei și de miniștri 
serbesci. Stradele Belgradului erau 
tdte împodobite și ocupate de un 
public fărte număros. Domnitorii 
merseră la Konak, unde avu loc un 

prâncj festiv în onoreu domnitorului 
bulgar. In Sofia se fac fărte mari 
pregătiri pentru primirea prințului 
Ferdinand. *

Italienii în Abissinia. Se scie, că 
Italienii au încercat să încheiă pace 
cu regele JMenelik al Abissiniei, cu 
care părtă resbel de atâta timp. în
cercările acele au fost însă zadar
nice, și așa pertractările au trebuit 
să se întrerupă. Acuma se depeșeză 
din Massauah, că regele Menelik ar 
fi rugat pe generalul Baldissera, co
mandantul suprem al trupelor ita
liene din Africa, ca să începă din nou 
pertractările de pace, și promise, că 
va libera pe toți prisonerii italieni.

Studenții nemaghiarî din Austro-Ungaria 
contra mileniului.

Studenții universitari nemaghiari a- 
prope dela tote universitățile din monarchic 
au protestat în mod solemn contra serbărilor 
milenare maghiare. Studențimea arică-națio- 
nală dela universitatea din Viena convo
case în două rendurl meetingurl de pro
testare, cari însă fură oprite din partea po
liției. Cu tote acestea însă resoluțiunile, 
pregătite pentru acele meetingurl s’au pu
blicat. Etă punctele principale din acele 
resoluțiunl:

„Studențimea vienesă arică națională 
îșl ține de sfântă datorință, de-a lua prin 
mandatarii săi în mod solemn posiție în 
contra așa numitului mileniu, și iau deci 
următorele resoluțiunl:

I. De a absenta dela serbările ma
ghiare așa dise milenare, fiind-că ar fi sub 
demnitatea studențimei vienese arice na
ționale, de-a participa la acele serbări;

II. De-a lucra într’acolo, ca conațio
nalii și commilitonii din Austria, din im
periul german, din Elveția, Francia, Ru
sia, Italia, Belgia, România, Serbia și Bul
garia de-asemenea să rămână departe dela 
acestă serbare esclusiv maghiară;

III. Tot-odată protesteză studențimea 
vienesă arică națională, dimpreună cu co
legii ei nemaghiari din Ungaria și Tran
silvania, în contra serbării specifice ma
ghiare, octroată ca o „sesbare a Țării", 
fiind-că acâsta nu are pentru studențimea 
arică națională din Ungaria și Transilva
nia înțelesul unei festivități jubilare, ci al 
unei serbări de jale;

IV. Mai departe adreseză studențimea 
arică națională din Viena cătră Germanii 
ungureni stăruitorul apel, ca se se apere 
dimpreună cu ceilalți nemaghiari în con
tra nisuințelor lor de maghiarisare și să 
protesteze în contra încercărei de-a pune 
înaltele lor calități naționale în serviciul 
festivităților de reclam jidano-mâghiare.

*
Mai departe au protestat contra mi

leniului studenții universitari români dela 
universitățile din Gras, Viena, Budapesta 
și Cluj. In protestul aoestora se 410 între 
altele următorele:

„Presentați înaintea Europei culte 
dimpreună cu oelealalte naționalități ne
maghiare ca un element necapace de o cul
tură mai înaltă, și menit de a fi pururea su
pus și sclav altora, timbrați de „popor mi- 
serabiP

Costrânși prin forța majoră de puter
nicii dilei de a contribui și noi la ridicarea 
acestor sărbători streine de noi; siliți, chiar 
de a pângări curățenia altarelor nostre, înăl- 
tând rugăciuni întru preamărirea asupritorilor 
noștrii;

Putem noi ore, iloții eselusivismului 
de rasă, sărbători împreună cu oprimatorii 
noștrii ? Putem noi ore fi părtași la ser
barea sugrumării libertății și esistenței 
nostre naționale?

Nu! De o mie de ori nu! !
Tinerimea universitară română, oonștie 

de datorința sa, protesteză cu tărie în con
tra loviturei intenționate neamului român 
prin aranjarea festivităților milenare, și 
conjură pe tot Româuul de bine pe con
știința sa, să nu dea ascultarea glasurilor 
ademenitore, ci departe se rămână de 
orgiile inscenate de vrășmașii neamului 
nostru."

*
In fine în protestul studențimei croate 

dela universitățile din Viena și Braga se 
cjic următârele:

„Sărbările milenare sunt preamărirea 
invasiunei maghiare, sunt o serbare a su
premației maghiare asupra altor națiuni, 
serbarea pretinsei oulturl maghiare. Ser
bările acestea sunt o provocare a celorlalte 
națiuni, culmea șovinismului maghiar.

„Mileniul este preamărirea victoriei for
ței brutale asupra dreptății, a victoriei stă
rilor înselbătăcite asupra culturei, a mmciunei 
asupra adevărului. Volnicia și minciuna este 
și &4l încă, după o miiă de ani, singura 
basă a hegemoniei maghiare asupra popâ- 
relor nemaghiare din regatul Ungariei14.

„Tinerimea aosdemică croată, ținând 
sus stiadarul oroat, declară, că ea va lupta 
în totdâuna pentru dreptul public croat, și 
va sprijini întotdâuna naționalitățile ne
maghiare în lupta pentru drepturile loru.

„Biserică și șc61ă-“
Din incidentul mileniului pu

blică sub acest titlu organul oficios 
„Pester Correspondent^ un articol, în 
care voesce se dovedâscă, că bise
rica și școla sunt stâlpii maghiaris
mului, sunt propagătorii cei mai de 
frunte ai „culturei naționale ma
ghiare". Nu vorbesceînsă nimic des
pre bisericile și școlele naționalită
ților, ci pur și simplu despre o „bi
serică și șcblă" a „patriei ungare",

afară vreme bună, ori ploiă, de-i ger ori 
ninsore, căci el de pe prag nu se clătină.

Ba de câteva-orl se întâmplă, că bietul 
Ierry se slobod! din închisorea lui și fugi 
după stăpânul său, ori că prin instinctul 
lui cel fin îi adurmecă urmele pănă dase 
de el. Asesorul locuiă într’o casă cu ferestrii 
inalte, der acesta nu gena nimic pe Ierry; 
spre a .urmări pe stăpânul său, săria prin 
ferestra deschisă pe trotoar, așa că odată 
îșl scrinti un picior, der pentru aceea tot 
nu învăță minte. In cas de lipsă ar fi fost 
în stare a sări și prin ochiul ferestrii.

Asesorul credea, că a aflat în Ida o 
inimă bună și îngăduitore. De aceea el 
nu-șl putâ închipui, cum de-’i uresce ea 
cânele în așa măsură și din asta causă îșl 
făcea mult sânge rău. Cu astfel de ocasiunl 
veniau de regulă certe mai mici, ori mai 
mari, între ei, așa că nevinovatul câne era 
pricina, că se trăgăna cununia. Ida părea, 
că aștâptă mai întâiu mortea cânelui și nu
mai după aceea să se cunune.

AdI era o prea frumosă di de Maiă; 
câmpul începuse a înverdi și era în totă 
strălucirea sa, cerul suridea cu prietinâsca 

lui lumină și căldură, un blând zefir umplea 
aerul de miros plăcut.

In astfel de dile se îndatinau mirii 
să facă câte-o preumblare afară de oraș, 
pe un loc frumos. Asesorul veni și adl să-și 
ducă mirâsa la preumblare. Ei mergeau mai 
tot-dâuna braț la braț; toți sciau, că ei 
sunt logodiți.

Așa se întâmplă și a4l; pe tot locul 
erau salutați prietinesoe, icl-colea se mai 
întelniau și eu cunoscuțî, dâr puțin se 
opriau de vorbă cu ei. O tinără păreche 
de logodiți are multe de vorbit între patru 
ochi, deci și părechea nostră se retrase 
singură sub o tufă de scumpiă unde era o 
bancă. Acolo se aședară neconturbați de 
nimeni.

Multă vreme povestiră ei de-ale lor, 
uitând timpul și locul, în care se aflau, de
odată însă le conturbă tainica linisce un 
ospe neplăcut, era micul și frumușelul Ierry.

ErășI scăpase adecă Ierry din închi- 
sore, și-a căutat stăpânul prin tot orașul și 
în fine, adurmecându-i urma, l’a aflat. De 
bucuriă începu a sări, după datina lui, pănă 
la genunchii asesorului, care se făcu palid 
de mânie când îl vădu; der privirea cea 

blândă și prietinosă a cânelui îl desarmă 
și numai prin o clătire din cap îșl arătă 
neplăcerea.

D-ra Ida luă lucrul cu totul altfel; 
ea nu vedea nici când cu ochi buni cânele, 
âr acum o supărase grozav. Iu mânia ei 
lovi pe bietul animal cu umbreluța și încă 
destul de tare.

Ierry nu se supără prea tare pentru 
acestă lovitură nemeritată, asesorul însă se 
indignă de acestă purtare a ei. Decă alt
cineva ar fi cutezat să facă aceea, ce fă
cuse mirâsa lui, de sigur că-1 numi a bar
bar, dâr ei îi dise numai atâta, ridicându-se: 
„Acâsta n’a fost la loc, Ida!“

Ea încă se ridică, îșl scutură vest
mântul și începu în ton fulgerător: ,N’a 
fost la loc? Nu ți-am spus de-o sută de 
ori, că nu pot suferi pe miserabilul de 
câne. El îmi murdăresce hainele și peste 
tot nu pot suferi câni în apropierea mea!"

— „Nu-’s eu de vină, dâcă el e aci".
— „Chiar de aceea pentru fapta lui 

l’am pedeps’t“.
— „E un animal fără minte; îl mână 

numai instinctul, instinctul iubirei"....
— „Ce-mi pasă mie? Decă tu nu te 

poți despărți de cânele tău, ori decă el nu 
se pote despărți de tine, atunci mergi la 
preâmblare numai cu el, nu și cu mine!"

— „Ida, nu fi totuși nedrâptă și ne
amabilă ! Tn scii, că nici mie nu-mi place 
de pisica ta, der nici-odată nu îndrăsnesc 
să 4ic astfel de vorbe despre un lucru, care 
îți place ție".

— „Asta-i cu totul alt-ceva! Pisica 
mea e un animal drăgălaș, liniștit, blând; 
dâr cânele acesta bătrân și murdar, par’că 
nici n’ar fi sănătos. Privesce, cum e!“

— „Cum să fiă? A venit prin apă, 
prin tină și prin ffundiș, pănă m’a aflat".

— „Și ne conturbă liniștea acâsta 
singuratecă; într’o astfel de societate nu 
mai rămân nici un moment?"

Ida într’adevăr, plecă, fără de-a luă 
brațul mirelui ei. Câte-va secunde stete bie
tul mire pe loc, nehotărît și cu fruntea în
crețită, se gândea, că ce să facă, să mârgă 
după ea, ori ba? Dâr ce rușine, când lu
mea ’i-ar fi vădut pe fiă-care mergând sin
gur acasă!

Merse deci după ea, o conduse și se 
încercă de a o îmbuna; dâr de îmbunare 
nu putea fi vorbă. Drept, că și Ierry avea
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din ceea-ce se vede, că compatrio- 
tii noștri maghiari, în îngânfarea lor 
iăr’ de margine, trăesc în credința., 
că deja preoții și învățătorii nema
ghiari sunt cu totul ai lor, și de 
acum înainte îi pot folosi pentru 
scopurile lor negre de maghiarisare 
și desnaționalisare. ț)i de cji se în‘ 
dreptă atentate asupra bisericilor 
și șcblelor nbstre; preoții și învăță
torii noștri sunt puși la grea probă, 
dăr ei au datorința sfântă de-a sta 
tari și neclintiți, credincioși națiu- 
nei și poporului din care s’au năs
cut. Să nu credă nicl-odată vorbelor 
si promisiunilor ademenitore, prin care 
dușmanul neîmpăcat vrea să ne ab- 
sorbă și nimicescă!

Etă ce se dice în amintitul ar
ticol între altele:

Speranța în viitorul Ungariei zaoe în 
manile învățătorilor noștri patriotici. Școla 
face din inima copilului un lăcaș al iubirei. 
de patriă și al iubirei față de rege. Statul 
ungar a fost susținut prin puterea eroică 
a Ungariei și prin însuflețirea sa timp de 
o miiă de ani; școla va susțină pe acest 
stat o altă miiă de ani. Acolo să învață 
patriotismul și iubirea de patriă, acolo se 
sădesc în inima tinerimei pildele vitejesol 
ale eroilor noștri, și se învață copil, cum 
trebue se trăescă și moră fiă-care „Ungur* 
pentru patria sa.

Și credința îu vitor ne-o întăresce 
biserica, aoea biserică, care nu cunâsce ni
mic pe lumea acesta, deoât pe Dumnezeu 
și patria. Acea biserică, ai cărei conducă
tori înflăcărați esclamă: Numai un bun pa
triot pote fi bun pieot (!!) Și acesta este 
biserica ungară a tuturor confesiunilor, ale 
căror preoți sunt fiii acestei națiuni (??) 
și cari in primul rend sunt r Unguri* și nu
mai într’al doilea rend sunt preoți (!!) Acea 
biserică, care ou ocasiuuea „sântei" ser
bări milenare se plecă adenc înaintea mă- 
rirei națiunei.

Și așa mai departe....

t Generalul Mihail Trapșia.
Unul din cei mai bravi, mai capabili, 

mai meritați și mai văduțl oficerl ai noștri, 
31'ihail cav. de Trapșia, a răposat după o 
lungă și chinuitore suferință în 3 Maiă n. 
c., în Graz. Răposatul este fim de grăni- 
țer din Caransebeș; el a absolvat școlele 
militare primare din orașul său natal, apoi 
a cercetat școla de artileria din Praga și 
academia de artileria din Moravia. La 
1859 a întrat în armată ’ca cadet-sub- 
locotenent. La 1863 a avansat la ran
gul de locctenent. La 1866 a fost în ar
mata comandată de archiducele Albrecht 
în răsboiul ou Italia. S’a distins la Cus- 
tozza și a fost decorat cu Corona de fier 
cl. III.

După răsboiQ, Trspșia a ajuns căpi

tan în statul major general din Lemberg. 
In 1873 s’a făout major la regimentul 8 
de artileriă, peste alțl trei ani s’a făout 
loootenent-colonel la statul major în Viena, 
și la 1879 a fost numit colonel; âr la 1885 
-director al artileriei la comanda de corp 
din Sibiiu. In 1885 1’ au înaintat la gradul 
de general de brigadă, în calitatea acâsta 
a fost un an la Sibiiu și apoi a trecut la 
Lemberg.

In timpul acesta a început să sufere 
în urma unei apopolexii, mai târcjiu a tre
cut la Graz, âr în Iunie 1890 a fost pus 
în neaotivitate din causa sănătății. La 1893 
fu pensionat cu titlul de locotenent-ma- 
reșal și a fost decorat din partea Majes- 
tății Sale cu crucea de cavaler al ordinu
lui Leopoldin „pentru eminentele sale ser- 
vioii, atât în timp de răsboiii, cât și în 
timp de pace“.

Se spune, că archiducele Wilhelm, 
inspectorul general al artileriei, a presen- 
tat odată pe generalul Trapșia fostului 
prinoipe al Bulgariei, Battenberg, numin- 
du-1 „cel măi bun și mai brav general de 
artiler’ă". El și avea acest renume în ar
mată.

Ei bine, nici acest escelent și brav 
general n’a fost scutit de amărăciunea de 
a se vedâ privit ou oohl bănuitori din causa 
simțului său național româneso. Seim din 
propriă esperiențe, că ’i-s’a luat în nume 
de rău, că pe cât timp a petrecut în Si
biiu, nu s’a sfiit de-a conveni la ocasiunl 
ou clasele inteligente române din aoel 
oraș. Era un oaraoter firm și Român de 
inimă, care îșl înplinia datoria pe deplin 
ca soldat, der tot-odată nu-șl uita, oă este 
un fiiu al poporului român.

In veol amintirea lui și viața lui fiă 
o pildă viuă pentru cei oe-1 vor urma în 
cariera militară!

Dela familia răposatului general pri
mim următorul trist anunț:

Subscrișii cu inimă .plină de durere 
aducem la ounoscința tuturor rudeniilor, 
amicilor și cunoscuților, că în veci ne
uitatul nostru soț, frate, cumuat și unchiu

Mihail cavaler de Trapșia, 
Locot.-Mareșal oampestru ces. și reg. în 
retragere, cav. al ordului Leopoldin și al 
ordului coronei de fer cu deoorațiunea de 

răsboiu etc. eto.
după lungi și grele suferințe a trecut la 
cele eterne Duminecă în 21 Aprilie (3 
Maiă) a. c. în Graz în etate de 58 ani. 
Rămășițele pământești ale scumpului de
cedat s’au depus spre odihnă veclnică Vi
neri 26 Aprilie (8 MaiO) a. c. la 3 ore 
după amecjl în cimiteriul gr. or. român din 
Caransebeș.

Fiă-i țărâna ușâră și memoria bine
cuvântată !
Aurelia de Trapșia ca soție. Amalia Moaca 
n. Trapșia ca soră. Ilie Moaca sub locot. 
în pens, ca cumnat. Aurel Moaca jurist 

Adriana Moaca ca nepoți.

Mileniul și Românii din România.
Precum am mai arătat în România, 

s’a produs o viuă mișoare în contra par- 
ticipărei la mileniu. In Iași au ținut secția 
Ligei de acolo și studenții universitari adu
nări, cari au luat resoluțiunl, că Românii 
din România protestâză și nu vor lua parte 
la mileniul ungureso.

In tjiua de St. George a fost mare 
meeting în Bucurescl, arangiat de studenții 
universitari, în frunte cu „Comitetul națio
nal studențeso". Studenții s’au adunat în 
mare număr în grădina publică Cismigiu, 
de unde au pornit cu musica în frunte și 
urmați aprâpe de tote societățile din Bu- 
ourescl cu stogurile lor prin calea Victoriei, 
oare era înțesată de lume. Când a trecut 
cortegiul pe dinaintea palatului, musica a 
întonat imnul regal și mulțimea a strigat: 
„Trăescă Regele și Regina !" Intre drape
lele, ce le purtau studenții era și unul alb 
cu inscripția roșie: „Jos mileniul!* și al
tele cu insoripții ca: „Prin luptă la is- 
bândă. Trăâscă luptătorii românismului11 
etc. Ajunși la Șosea manifestanții se adu
naseră la rondul din urmă, se urcă la tri
bună studentul Bălănescu și ținu o vorbire, 
arătând luptele Românilor de dincâce, și 
cerând ca Românii din regat să nu ia parte 
la mileniu. Au mai vorbit și alții, er la 5 
bre manifestanții s’au împrăsoiat în linisce. 
Comitetul național al studenților universi
tari din Bucuresci a publicat și un diar 
de ooasiă întitulat: „Jos mileniul", care 
s’a tipărit în vre-o 20,000 de esemplare și 
s’a împărțit în totă țâra. Comitetul națio
nal studențesc a publicat un protest în 
contra mileniului, în care amintindu-se la 
sfârșit de procesele politioe intentate în 
contra Românilor din statul ungar se cjice 
la încheiere :

„Der nu se tem âre, că sgomotul 
lanțurilor ce țin corpurile acelora ale oăror 
inimi nu pot fi înlănțuite, au să covâr- 
șescă muncile și țipetele lor de bucuriă! 
Nu se tem că plânsetele soțiilor și copiilor 
acelor martiri vor faoe pre toți să vacjă, 
că se găsesc în acea vale a plângerii, pe 
care o orecjuseră pănă atunol numai ale
gorică ?

„Am fi voit să răspundem cu dispreț 
și la aceste sărbărl; n’am putut, căci s’ar 
fi interpretat rău; tăcerea nostră ar fi fost 
uată de cei interesați, și de rea credință, 

ca o aprobare taoită său ca o resemnare 
forțată prin lipsa de argumente de protes
tare ; ar fi fost o orimă, când alte poporă 
se ag'tă și desaprobă acest fapt, noi Ro
mânii să lăsăm să treoă ; fără a arăta in
dignarea și a protesta contra lui.

„Ar fi fost o necinste adausă trecu
tului nostru, o pată imprimată presantului 
și o angajare tristă pentru viitor, dăcă am 
fi tolerat ca acest eveniment rușinos să 
fiă consfințit în istorie fără cel mai mic 
comentariu.

„Românii din regatul României, pen

tru respectul tendințelor umanitare a 
secolului în care ne aflăm, protestâză coi 
tra acestei'imposturi poreclită mileniu".

-T-

Precum anunță foile române de din 
colo se pregătesc întruniri de protestare ț 
în Craiova, Ploiesol etc. Afară de secțiune 
Ligei din Iași au aranjat și alte seoțiun 
adunări de protestare. Etă și

Protestul Secțiunei Predeal a Ligei:
„Membrii Secțiunei Predeal, a Ligei pen 

tru unitatea culturală a tuturor Românilor 
întruniți în adunarea generală estra-ordi 
nară în cfiua de 21 Aprilie v.: 1

Având în vedere suferințele ce frați 
noștri români de peste munți indură dii 
partea Maghiarilor,

Având în vedere, că veseliă și voit 
bună nu pote să fiă acolo, unde : drepți 
sunt nedreptățiți, lumina întuneoată si Juptt 
pentru oultură și esistentă sufocată pe faț; 
și prin forță, pentru tot ce nu este ma
ghiar și în special pentru Românii locuitori 
în regatul S-tului Ștefan,

Judeoând, că disa miie de ani împli
nită ăst-timp, — arunoându-se privirea îu 
trecutul istoric al țărilor Europene, nu ne 
amintesce decât cu groză, devastările și 
barbariile, ce cetele hunice făcut-au în 
țările din răsăritul și centrul Europei pe 
acele timpuri; și din nenorocire, văijend, că 
aceste barbarii s’au continuat și se con
tinuă și pănă ac]l de urmașii celor venițj 
din pustiurile Asiei la anul 896:

Adunarea generală a secțiunei, pro- 
testeză energic contra serbărilor milenare 
ce se țin la Budapesta și învită pe toți 
Românii ouprinșl în oiroomsoripția aoestei 
seoțiunl, nu numai să nu ia parte la acele 
serbări, dăr să propage pe ori unde și în 
ori ce timp Cuvântai adevărului, Curentul, 
oă serbările milenare ținute la Budapesta 
sunt și vor fi o minciună, o spoială, cu 
care neamicii dreptății, culturei și progre
sului, voesc să aoopere crimele lor nele
giuite, săvârșite în timp de o miiă de 
ani."

Ci a față cu Maghiarii. Etă ce scrie 
sub acest titlu „Magyar Hirlap": „Cores
pondentul nostru din Zombor ne împărtă- 
șesce uu cas, care dovedesoe, că cât de 
adeno se sădesce în unele familii sârbescl 
în copii, deja din frageda tinereță, ura față 
ou Maghiarii. Studenții dela gimnasiul din 
Zombor se pregăteau adecă pentru sărbă
torea școlară milenară, deprincjând imnul 
național maghiar, când' trei studențl sârbi, 
adecă Pavlovicl, fiiul medicului comitatens, 
RajkovicI și Roguliol deolarară, că ei nu 
voiesc să cânte cântări patriotice maghiare. 
Profesorul Ludovic Bodiger îi ooărî pe 
demonstranți, dintre cari doi, de frică oă 
vor fi eliminați deja au părăsit gimnasiul."

o greșâlă, că nu voia să mârgă singur acasă 
pe lângă tote poruncile stăpânului său, ci 
mergea îndărătul lor la o depărtare potri
vită, cu capul plecat.

Inzadar se încerca asesorul să arete 
însușirile minunate ale cânelui în asămă- 
nare cu ale pisicei; el vădii îndată, că adl 
zadarnică ar fi ori-ce încercare și la porta 
casei lor se despărți de ea spre a merge 
sdrobit acasă cu Ierry al său.

In diua următore nu o cercetă de loc, 
nu-i dete nici sămn de viâță. Doră cârta 
asta mică nu s’a sfîrși cu ruperea legătu
rilor celor strînse dintre ei? Așa ceva nu 
credea d-1 asesor și, deși în alte privințe 
nu era slab, dâr totuși în privința dragostii 
nu se pute lăuda cu nu sciu ce tăria. El 
se mângăiâ cu vechiul proverb: „Cel mai 
cuminte îngădue", și se decise în diua a 
treia să trimită miresei sale un frumos bu
chet de flori, însoțit de-un mic vers potri
vit, de împăcare.

Gât de mult a mișcat versul acesta 
pe Ida, e treba ei; pote că și ea căuta 
numai ocasiunea de împăcare, căci ea scrise 
numai decât un bilet frumos lui Artur al 
ei, rugându-1 cu stăruință se vină la ei 

încă în acea fii. El nu se lăsă îmbiat de 
două-orl și încă în aceeași seră, erau amân
doi amoresații o inimă și un suflet. Ida îșl 
recunoscu greșâla, și Artur o iertă bucu
ros ; dâr rămase tot dușmană față cu Ierry, 
despre care însă nu mai vorbiră.

Vâra trecu destul de bine, cu puține 
deosebiri și acum ârășî se vorbia despre 
cununia lor, care va fi în primăvâra viitore.

In timpul acesta Mimi făcu mai multe 
comedii de-ale ei; ea sgăriă pe servitore 
de-i scose sânge, fură câte-va bucăți de 
friptură din bucătăriă și mânca chiar ca
nari, acea pasăre drăgălașă, iubită de în- 
trâgă familia. Der ce ’i se întâmplă pentru 
tote aceste? — Nimic! Ea avea un bun 
apărător în domnișora Ida, care o soia es- 
cusa forte bine, ba după, tote câte le fă
cuse, ea era încă și mai mult iubită.

Cu intrarea iernei veni și timpul ba
lurilor. Se înțelege de sine, că Ida nu voia 
să scie de nimeni, decât de cavalerul ei 
iubit, de asesorul, ba se întâmpla adese
ori, că el o conducea la bal fără însoțirea 
părinților ei.

Cele mai frumose baluri se dau de re
gulă în sâra de anul nou și la prinderea 

postului. Se vorbia, că asesorul și-a con
duce însu-șl mirâsa la primul bal, ambii 
se bucurau de asta și abia așteptau să so- 
sâscă odată.

Balul se începea la opt ore; la orele 
șepte era Artur pus în paradă: haine ne
gre, cravată albă. El se duse la mirâsa lui, 
dâr din precauțiune nu întră în salonul ei 
de primire, ci în odaia de locuit. Aci în
tâlni el pe mirâsa lui, care, după cum se 
vedea, nu-1 aștepta încă, căci ea se chiar 
spăriâ la intrarea lui.

Și cum o află? — Ida era deplin îm
brăcată de bal, decât că părul nu-i era 
încă în ordine, ceea ce se vedea dela prima 
privire. Afară de aceea, ea se afla în așa 
agitațiă, încât era imposibil a se stăpâni.

— „Pentru numele lui Dumnezeu, 
ce-țl lipsesce ție, scumpă Ida?" întrebă 
asesorul.

— „Ce-mi lipsesce?" întrebă ea cu 
o iritare neesplicabilă. „ Totul îmi lip
sesce, totul, totul! Și tu ai trebuit să vii 
chiar acum?.."

— „Dâr, Ida, te conjur, spune-mi, ce 
s’a întâmplat ? *

— „Nimic!"

Asesorul sta mut înaintea acestei în
tâmplări, pe când mirâsa lui se aruncă 
plângând pe o canapea și-și acoperi fața 
cu amândouă mânile. El o afla și acum fru- 
mosă, ca tot-dâuna, îi venia însă bătător 
la ochi, că nu-i vede buclele aurii. El se 
apropiă de ea se-o mângâie, dâr ea-1 îm
pinse.

— „Mergi acasă!" dise ea cu patimă, 
„mergi singur la bal! Eu nu te pot în
soți ! “

— „Dâr, Ida ! ?“
„Lasă-mă! Vrâu să fiu singură! 

Adi nu void, să văd nici un om!"
— „Și ce ți-am făcut?"
— „Nimic!"
— nȘ* ești mâniosă pe mine ?“
-- „Ba!"

„Atunci spune-mi ce e, scumpa 
mea ?“

— „Nu voi, nu pot!"
Bietul asesor încă veni acum în des

perare, dâr se ținu, luă un scaun și se 
puse lângă mirâsa lui. Unde-i rămaseră bu
clele ei cele frumose aurii, că el nu le 
mai vedea. După o lungă pausă nu se mai 



ompatrioții noștri maghiari voiesc adeoă, 
i silăscă ou tot prețul pe fiii națiunilor 
amaghiare, ca să le caute imnurile și cân- 
mele lor naționale. Frumosă dorință, nu- 
;ai ăoă se află chiar și între gimnasiștl 
aii, al căror intern se revbltă contra unei 
stfel de sile și contra ootroărei, ca ei să 
inte nesce oânteoe contrare sentimentu- 
li lor.

—o—
Succesul unui ari ist român în Yiena. 

a săra de 29 Arilie s’a dat în sala „Kauf- 
lănischer Verein“ din Viena un concert 
rangiat de profesorii conservatorului din 
riena, la care concert s’au produs puterile 
ele mai bune musieale atât dintre oonser- 
atorisoii presențl oât și dintre cei absoluțl, 
a ohiar și unii din profesorii oonservato- 
alui au luat parte activă la concert. Intre 
rtiștii, cari s’au produs la acel Concert, 
upă oum aflăm, a fost și d-1 Traian Mure- 
ianu, care a cântat „Prologul1* din opera 
Jajazzo a lui Leonoavallo. Reușita ce o avu 
1-1 Mureșianu, după cum spun clarele din 
/lena, a fost splendidă. Vieuesii îl aplau- 
lară și reohiămară într’un mod entusiast, 
i d-1 Mureșianu a trebuit să repete punc- 
ul său din program.

—-o—
Morte» Iui Galimberti. Alaltăerl a 

aurit în Roma fostul nunoiu papal în 
Tîena, Ludovic Galimberti, care la 1893 a 
ost numit cardinal și prefect al archivei 
>apale. El a fost unul dintre oei mai mari 
tderenți ai propagandei catolicismului în- 
re orientali.

— o —
Rochiile principesei Maria a Româ- 

liei. Se soie, că principele Ferdinand și 
irinoipesa Maria vor represents curtea Ro- 
nâniei la încoronarea Țarului în Mosova. 
Icum se scrie, oă cu ocasiunea aceea se 
/or da la Mosova 18 baluri, și principesa 
Maria sl-a oomandat pentru multele solem
nități 35 toalete, cari oostă peste 60.000 
de lei.

—o—
Pentru timpul vacanței de vară, Iulie 

și August, subscrisul se recomandă ca in
structor la copii, din școlele primare, ori 
gimnasiale. Vorbesc, pe lângă limba ro
mână, și pe cea germană și maghiară. Va- 
silie Munteanu, învățător în Satulung.

(Hosszufalu, Comit. Brașovului.)

Noroc pe neașteptate.' Provocarea 
colectantului principal al lotăriei de olassă 
ung. Cari Heintze din Budapesta, la adresa 
norocosului posesor al losului care la sor- 
tirea din 5—8 febr. câștigase suma de 
20,000 corone rămăsese fără resultat pănă 
în flilele trecute. In fine în 3 Mai presintă 
K. P. din H. M. Văsârhely sus numitei 
firme Losu Nr. 29471, și pnmesce frumosa 
sumă de 20,000 corone. Plin de buourie 
se duse la Primarul orașului și dărui pen
tru săraoii capitalei o sută corone, și pen
tru fetițele orfane oare au scos număru 
norocos 20 corone.

Direcția loteriei de classă ung. anunță, 
că cât va dura sortirea principală dela 

12—28 MaiO, în fiă-oare di va publica 
liste oficiale de câștiguri, și se vor trimite 
coleotanților din capitală și provinoie, ca 
publicul interesat să le potă vedea. De 
6re-ce tragerea losurilor durăză 17 c|ile, 
prin aranjamentu acesta se oferă publicului 
ooasia, ca losurile cu câștiguri mid să le 
potă sohimba la coleotori ou alte, care 
s’află in rota norocului, și astfel se profite 
de șansele câștigurilor oe oferă loteria cu 
milione a esposiției mileniului.

Contra mileniului.

Etă ce scrie clarul slovac „Na- 
rodnie Noviny" din Turoț-Sân-Mărtin 
asupra serbărilor milenare:

înainte cu o miiă de ani Maghiarii 
au venit aci oa nomadl asiatici și au pus
tiit cultura și biserica oreștină, pornită spre 
înflorire. In mânia acestor reamintiri triste, 
pentru noi Slovaoii, superintendent^ evan- 
geliol au ordonat, ca preoțimea să țină în 
10 Maiîi o liturghiă festivă, în scopul Băr- 
bătorirei mileniului. Astfel voiesc ei să crescă 
din copii slovaci, neounoscătorl de limba 
maghiară, jenicert maghiari.

Dăr nu e de lipsă să asculte nimeni 
de cuvintele superintendenților. Și Slovaoii, 
oa și oelelalte naționalități nemaghiare, să 
pretindă ca: nici un Slovac, credincios mi
mului seu, se nu ia parte, nici din oficiu și 
nici ca personă privată, la serbări. Ar fi de 
dorit, ca cu ocasiunea acestor serbări, atât 
de triste pentru Slovaci, nici în biserioile 
slovace, niol în șodlele oonfesionale să nu 
se sărbătorăsoă mileniul.

In fine, precum ministerul și "guver
nul țărei nu pdte sili pe Jidani, ca d. e. 
să arangieze focuri bengalioe și să țină li
turghii festive prin sinagoge în amintirea 
pustiirei Ierusalimului, așa — se înțelege — 
nici dela noi nu se pote pretinde, ca să 
sărbătorim împreună cu Maghiarii căderea 
imperiului morav de odinioră. Nu permi
tem, ca să ni-se dea astfel de porunol 1

*

După cum i-se anunță di arului polon 
„Prseglond1*, autoritatea oensurătdre din 
Varșovia a interzis cțiarelor polone, de-a pu
blica raporturi despre sărbările milenare 
din Budapesta, și de-a face și numai amin
tire despre esposiția milenară. Autoritățile 
rusescl au interzis chiar și consulatului aus- 
tro-ungar din Varșovia, oa să espună pla
cate despre esposiția milenară.

*
Cetim în „Allcotmăny'* următdrea sci

re : „Cum serbătoresce Brașovul1*. „DinBrașov 
primim soiri despre unele lucruri soanda- 
lose. In săptămâna trecută adecă s’a oele- 
brat sfințire de steg în șodla de ucenici, 
și copiii au apărut la sărbare ou cooarde 
naționale. Copii răsfațațl săsesc! bătură 
însă pe mai mulțl, dintre aceia și le rup- 
seră cocardele. 8e spune mai departe, 
oă Valahii din Brașov, la inițiativa damelor, 
și-au dat cuvântul de onore, cu nu vor merge 
la esposiția milenară'*.

Sfințirea bisericei din Apața.
(Coresp. par. a „Gaz. Trans ")

Brașov, 3 Maid n. 1896.
Intre tote virtuțile omenescl, fără în- 

doălă, una din cele mai frumose este fapta 
cea bună.

„Frânge pânea ta celui flămend și pe 
săracii fără de casă bagă-i în casa ta4, 
dice Isaia profetul (58. 7).

Aceste învățături au îndemnat pe no
bilele fiice ale unui părinte ca, pe ruinele 
bisericei zidite de tatăl lor, se zidăscă alta 
nouă mai trainică și mai frumosă.

Scriitorul rândurilor acestora a fost 
martor la sfințirea acelei nouă biserici, ce 
s’a făcut Duminecă în 3 Maid (21 Aprilie) 
c. în comuna Apața din apropiarea Bra
șovului.

Comuna Apața a trebuit să fiă cândva 
coloniă germană, dela care i-a rămas nu
mele Geist. De-o parte a comunei se văd 
și astădl ruinele unei zidiri. Tradiția spune, 
că aici a fost ore-când o mănăstire de că
lugărițe (ung. apăcza), dela care s’ar trage 
și numele de astădl Apața.

Este o comună frumosă, curățică, cu 
vre-o 380 case și vre-o 1600 suflete. Ro
mâni sunt 50 familii, sunt și vre o 17 fa
milii ItalianI, cari s’au aședat aici ca cio
plitori de pâtră, restul poporațiunei sunt 
Săcui ev. de confesiunea augustină. Cești 
din urmă au o biserică frumosă, un preot 
instruit, școlă de stat de model cu trei în
vățători și o învățătoresă.

Românii, ca mai puțini și scăpătațl, 
au avut o biserică zidită la 1842 cu spe
sele răposatului Radu loanovici, fost mare 
proprietar și arendator, — au o școlă po
porală confesională. Preotul, bătrân și ne
putincios, nu funcționâză de mai mult timp, 
și parochia se administreză de harnicul 
preot din Măeruș, d-1 Alexandru Măerușanu.

La stăruința d-lui Iordan I. Munteanu, 
asesor la sedria orfanelă din Brașov, fii
cele răposatului loanovici: Zinca măr. Horst
mann, Catinca Tomescu, Carolina Mureș și 
Maria Popovici cu dragă inimă au contri
buit pentru zidirea nouei biserici, care pen
tru veciă va servi poporațiunei române din 
acea comună spre evlaviosă amintire de 
fericiții ei întemeiătorl.

Biserica, care a costat mai multe mii 
de floreni, este aședată pe un loc frumos 
și are un aspect forte atrăgător.

Ceremonia sfințirei s’a făcut cu pompă 
cuvenită, care a impus chiar și străinilor, 
ce se aflau de față.

Mai întâiu s’a făcut sfințirea apei, s’a 
ocolit biserica, s’a făcut stropirea cu apă 
sfințită, cetindu-se patru evangelii, s’a fă
cut punerea antimisului pe altar, s’au ce
tit în genunchi rugăciunile prescrise. După 
aceea părintele protopop a ținut o vorbire 
frumosă, cuvântând despre ctitorii binefă
cători și despre podoba bisericei, îndem
nând poporul la recunoscință și Ia cerce
tarea cu evlaviă a sfintei biserici.

A urmat apoi sf. liturgiă.
Serviciul dumnedeesc a fost oficiat de 

d-nii: Dimitrie Coltofeanu, protopopul trac- 
tual, asistat de protop. V. Voma din Bra
șov, parochii: Al. Măerușanu din Măeruș, 
Leucescu din Rotbav, I. Moga din Vâlcele, 
Ioachim Nistor din Ariujd, Ios. Bucșa din 
Hedig și loan Bucșa din Arini. Răspunsu
rile au fost esecutate de noul cântăreț dela 
biserica Sf. Nicolae din Brașov, d. Brenciu 
de părintele din Feldioră Ios. Micu și de 
corul poporal bine cunoscut, din Feldioră, 
condus de dd. Ios. Micu și Ștef. Taus.

Dintre ctitore au fost de față numai 
venerabila domnă Carolina Mureș, care sin
gură se mai află în vieță dintre surori, so
țul d-sale, stimata d-nă Maria I. Munteanu, 
fiica răposatei Zinca Horstmann, și soțul 
d-sale, d-1 I. Munteanu.

La masa comună s’au întrunit vre-o 
60 persone, între cari am vădut pe proto- 
pretorele Ptldner și pe pretorele Bird, ambii 
din Feldioră, preotul maghiar cu învăță
torii și antistia din localitate, șeful de gară 
și alții.

Primul toast l’a ridicat protopopul 
D. Coltofeanu pentru Es. Sa părintele me- 
tropolit, prot. Voina a vorbit pentru cti
torii bisericei, s’a toastat apoi pentru pă
rintele protopop Coltofeanu, ca șeful trac- 
tului, care are frumosa chiămare, de-a griji 
diua-noptea de conservarea tuturor fiilor 
săi tractuall, care chiămare este tot-odată 
una din cele mai grele.

La masă am fost delectați cu felurite 
cântece esecutate de corul bravilor plugari 
români diu Feldioră, der mai mult încă de 
d-1 Brenciu, care cu vocea sa plăcută s’a 
arătat mare meșter de cântări.

Tote spesele împreunate cu sfințirea 
bisericei și cu masa comună s’au acoperit 
tot de cătră ctitore, respective urmașii 
acestora.

Ca încheiare constat cu plăcere, că 
la esecutarea și realisarea nobilului act din 
partea binemeritatelor fundatore, o parte 
forte însemnată revine asupra d lui Iordan 
I. Munteanu, care cu o stăruință de fier 
n’a cruțat nici timp, nici ostenele și nici 
jertfe materiale, pănă nu a văcjut totul 
gata.

Laudă și memoriă vecluică evlavio- 
selor fundatore. laudă vrednioului domn 
Munteanu, cari s’a ilustrat prin o faptă 
creștinescă neperitore.

Un asistent.

Testamentul unui plugar român.
Avem înaintea nostră testamentul bra

vului plugar român George Silvestru Pîlțea 
din comuna Feldioră, în comitatul Brașo
vului. însuflețit de dragostea de neam și 
de iubirea bisericei sale strămoșescl, acest 
fiu vrednic al poporului român și-a inta
bulat întrâgă moșia sa, in preț, după cum 
ni-se spune, de vre-o 6000 fl. v. a., pe nu
mele bisericei române gr. or. din Feldioră. 
In testamentul lui se cjice la început:

putu răbda și întrebă: „Nu ești încă pep- 
țănată, Ida?4

— „Nu!“
— „Cât de bucuros privesc eu la bu

clele tale4.
Ea arunca o privire fulgerătore asu

pra lui; îșl mușca buzele, ca și când ar fi 
avut de dat un răspuns amar, și cu o furiă 
orbă, nebună, eșiră de pe buzele ei vorbele:

„Năucule, mi-le-am luat!4
Asesorul era ca lovit de trăsnet. 

Acăsta întrecea ori ce glumă, atât de tare 
nu uitase ea nici când de sine. In punctul 
onorei d-1 asesor era forte simțitor și po
recla de „năuc4 încă nu cutezase nimeni 
să i-o dea. II cuprinse de-odată o răcâlă 
și se scula cu și mai recite vorbe:

— „Par’ că adl ești în tone rele, dom- 
nișdră; nu mult te-oiîl mai conturba11...

— „Cu atât mai bine!4 răspunse ea 
măniosă.

Asesorul îșl luâ pălăria și se duse, 
fără ca ea să-l fi chiămat înapoi. El nici 
nu se mai gândi la bal, ci merse de-a drep
tul acasă; golătatea îi suna la inimă. „Acesta 
trebue se aibă un sfîrșit4, îșl dise el plin 
de amărîciune; „dâcă am să-mi aud așa 

ceva ca mine, atunci ce va fi, când voiu 
fi soțul ei ?“

Lesne se pote esplica, pentru ce și-a 
iritat domnișora Ida cu totul de sine. Ea 
se bucura nespus de mult de apropiarea 
balului; se îmbrăcase deja și aștepta nu
mai să-i pnnă buclele cele false aurii, când 
etă că se ivesce blăstămata de pisică cu 
o săritură fu pe scaun și de acolo pe masa 
de toaletă, luâ buclele în gură și — spă- 
riată de țipetul stăpânii, care se aruncase 
asupra ei — sări pe ferestră afară.

Fugise Mimi și cu ea duse și buclele 
cele aurii, pe cari stăpâna nu le mai află. 
Era cât p’aci, ca biata. Ida să leșine de 
groză, căci ce vreți? pote fi 6re ceva mai 
grozav, decât când cineva răpesce frum- 
seța unei fete și încă chiar când e gata 
de-a merge la bal cu mirele ei? Ea păr
tinise tot-deuna pe Mimi, dâr de astă-dată 
nu-i mai putea ierta mișelia. Audi acolo, 
să nu potă ea merge la bal din causa rău
tății unei pisici!

De aci se pote esplica și năcasul ei 
și primirea bunului ei mire. Totă noptița 
plânse cu lacrăml amară.

Asesorul merse acasă tare rău dispus. 

Pe pragul locuinței sale află pe Ierry, la 
care nici nu se gândise în acea cji. Des
chise odaia, aprinse lumina se aruncă nă
căjit pe canapea, așa cum era, în haine 
de bal, și ar fi și voit să moră. Dintr’odată 
însă îi atrase atențiunea cânele, care se 
preumbla prin casă în mod neobicinuit și 
care avea ceva în gură.

— „Ce ai acolo, Ierry? Vino aci!4
Ierry, care pururea era ascultător, 

sări numai decât pe canapea și-i întinse 
auriile bucle ale domnișorei Ida, pe cari 
asesorul le-ar fi cunoscut dintr’o miiă.

El le luă și sguduit în tot trupul, în
trebă: „Ierry, de unde le ai acestea?4

Lucru firesc, că cânele nu-i putu răs
punde, der el privi îndrăsueț în ochii stă
pânului său. De-ar fi avut el darul vorbirei, 
ar fi spus stăpânului său: „Domnul meu, 
când ai plecat, te-am urmărit și m’am pus 
pe pragul casei d-lui Werner, așteptând 
eșirea ta. Atunci sări mâța Mimi cu acesta 
în gură. Ca câne de trăbă, ce sunt eu 
urăsc pisicile și le mușc cu mare plăcere. 
Făcui deci o săritură și o prinsei de cefă. 
Ea, cuprinsă de spaimă, lăsă buclele din 
gură, prinse a miorlăi, îmi dete o palmă 

peste bot cu laba ei cea fină și se căra 
mai departe. Eu luaiu trofeul învingerei 
și-l adusei acasă, spre a ți-1 pune la pi- 
ciore, stăpânul meu! Făcut’am bine, ori 
rău ?“

— „Bine!4 dise asesorul după o cu
getare scurtă; aruncă apoi scalpa pe masă 
și strînse pe Ierry cu fragedime la sîn. 
„Așa-deră părul ei era fals, precum e falsă 
întrega ei ființă. Bunule, bravule Ierry, tu 
m’ai scăpat de o mare rătăcire, pururea 
ți-oiU fi mulțămitor pentru asta!4

In dimineța următore, asesorul de 
Weissenfels așeejă buclele într’un pachet 
frumos și le trimise domnișorei Werner cu 
o epistolă, în care-i descoperi, că logodna 
lor e deslegată. Ea nici nu-i răspunse.

El nu avu de-a se supăra pentru ho- 
tărîrea luată. Ea se mărită îndată după o 
jumătate de an cu un altul, pe care-1 sciu 
neferici cum se cade. Pe Mimi a ei o dete 
surugiului de-o înecă; asesorul însă îșl griji 
de Ierry al său pân’ la morte și se căsă
tori cu alta, care era mai mare prietină cu 
cânii și care-1 ferici în tote privințele...

I. P. R.



„Eu George Pîlțea din Feldiâra, -năs
cut tot în Feldiora, la an. 1842 și căsătorit 
■cu Zinovia născută George Gavril la an. 
1864, — și nedăruindu-ne Dumnedeu copii 
=și vădându-ne înaintat! în etate, și dăruin- 
du-ne Dumnedeu și avere nemișcătâre: am 
hotărît cu totă plăcerea și dragostea, ce 
avem cătră Dumnedeu, cătră s£ Biserică 
și cătră neamurile nostre, ca pământul nos
tru propriu, oe se află (comasat) tot pe ho
tarul Feldiorei, să-1 dăruim Bisericei ro
mâne gr. or. din comuna Feldiora, împreună 
cu tot ce se află pe el, intabulându-l pe nu
mele ei cu spesele meleu...

Se dispune apoi în testament, ca mo
șia, care are să trecă în folosința Bisericei 
numai după mortea testatorilor să se dea 
în arendă prin licitațiuue pe periode mai 
■lungi, âr arendașul, care „pe cât se va 
pute doresc să fiă de legea și neamul nos
tru românesc14, va preda banii epitropului 
prim bisericesc, care-i va depune „la o 
bancă națională românescă“. Aci vor sta 
banii pănă în prima Duminecă după S. 
•George, când se vor împărți apoi între 
eredl, der așa, ca din suma arendei în fiă- 
care an să între mai întâi în lada bisericei 
române din Feldiora câte 50 fl., să se cum
pere cărți pentru școlarii săraci de câte 
5 fi., să se dea bisericelor române din Rod- 
bav, Arpatac, Helchiu și Hăghig câte 5 fl., 
pentru fondul corului plugarilor câte 2 
:fl. etc.

Nu și-a uitat nenea Pîlțea nici de 
.„Gazeta Transilvani ei “, al cărei credincios 
și harnic cetitor este dela înființarea nu- 
merilor poporali de Dumineca încoce re
gulat. Ca mulțămită, pentru-că acest diar, 
cum cjice el, i-a luminat mintea și i-a în- 
căldit inima cu focul dragostei de limbă 
și de neam, nenea Pîlțea dispune în punct 
flece al testamentului seu: „Să se prenu- 
mere pentru tote timpurile „Gazeta Transil
vaniei11 numerii de Dumineca pentru școla 
română din Feldiora, er abonamentul se se 
plătâscă cu câte 3 fl. la an, er nu numai 
■cu 2 fl.

După ce acestea și alte sume desti
nate pentru scopuri evlaviose și naționale 
se vor scote din suma arendei, restul se va 
împărți în fiă-care an între 30 de eredl, ru
denii ale testatorilor. După ce eredii nu 
vor mai fi, partea lor se va adauge la un 
fond școlar deosebit, din ale căruia venite 
•se va plăti salarul unuia, ori mai multor 
învățători dela școla română din Feldiora, 
flnsS numai pe cât timp școla va fi romândscă 
și se va propune în ea românesceu. „Dâcă 
însă n’ar mai .fi șcălă românâscă14, se dice 
în testament, „atunci venitele fondului să 
se folosescă în alt chip pentru cultura na
țională a poporului român din acestă co
mună14 etc. etc.

Mai din fiă-care vorbă a testamentu
lui se vede înflăcăratul simț național al 
bunului testator, care împreună cu soția 
d-sale, lelea Zinovia, și-au făcut numele 
neperitor, ca rar alțl plugari ai noștri. Noi 
le dorim la amândoi, să-i țină Dumnedeu 
■cu bine și cu sănătate la mulțl ani, nobi
lul esemplu dat de domnialor să prindă 
irădăcinl și în inimele altora.

Dan comitatul SibâiuSuâ.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.11)

Sibiiu, 8 Maia a. c.
'In comitatul nostru, în contrast cu 

■ duplioitățile din trecut, când erau „națio
naliștii dela rudă,14 la cârma afacerilor, a 
început să pulseze un spirit mai viu ro
mânesc.

Declarațiile din incidentul mileniului 
■făcute în congregațiile de mai ’nainte, ou 
tote că am fi dorit să fiă tonul mai ardent 
miței, precum sunt de ardătăre dorințele 
nostre, au fost la înălțimea causei ca pro- 
itestărl.

Mai mult însă a mulțumit și e un 
.esemplu de .imitat în tote comitatele, oă 
ou tote invitările, în oaii se cerea să se 
.arate motivul absenței, făoute prin ounos- 
cutul „amic14 al Românilor d-1 Gustav Thal- 
mann, intimul d-lui Dr. Wolff, născocitorul 
politioei de absolută slugărnicia pentru 
compatrioții Sași membrii congregației animați 

<.de un impunător sentiment de solidaritate au 

lipsit cu deseverșire dela congregația festivă 
de erl, 8 1. c. Nici unul sinsrur dintre re- 
presentanții români nu au fost de fată și 
le-au arătat eompatrioților ce însemnâză: 
De nobis sine nobis. D-lui președinte al clu
bului, d-lui I. A. de Preda i-se cuvine 
landă pentru spiritul de disciplină, ce se 
cultivâză acuma și care ne faoe să sperăm, 
oă va aduoe înoă râde îmbelșugate.

însăși hotărîrile conferențelor nostre 
naționale oer o neobosită activitate în mu
nicipiu, un teren larg pentru a oere vali- 
ditarea postulatelor naționale înscrise în 
programul din 1881. Nu ne îndoim, că 
după ce s’au rărit „cei cu doi bani în trei 
pungi14 se va înviora și organisația clubu
lui munioipal din Sibiiu, și în urma res
pectabilului număr al fruntașilor, oe con
ține, se va nisui a constitui o nobilă pildă, 
începând lupta sistematică constituțională 
pentru drepturile nepresoriptibile ale popo
rului. Atitudinea din incidentul mileniului 
ne face să sperăm în acâsta. — s. —

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 9 Maiu. Se asigură, 

că guvernul e hotărît se oprescă 
ținerea conferenței naționale române la 
3 (15) Maiu.

Budapesta, 8 Maiu. Visitând as 
tăfil Monarchul esposiția și voind se 
între în despărțământul croat, fu în
tâmpinat în mod demonstrativ de 
studenți croați cu strigăte de „Zsivio 
kralj lirvatska !a (Trăescă regele croat!)

Viena, 8 Maiu. Deputății Cehi 
tineri vor face astăcjl în cameră o 
interpelare, care stă în legătură cu 
evenimentele din Belgrad. Studenții 
croați, adecă, cari studieză la uni
versitatea din Praga au voit se tri
mită o depeșă studenților din Bel
grad, după-ce aceștia arangiaseră 
cunoscuta demonstrațiune contra stâ- 
gului maghiar. In aceea telegramă 
studenții din Praga îșî esprimară 
bucuria, că stau împreună cu stu
denții din Belgrad în una și aceiași 
luptă față cu dușmanul comun. Oficiul 
telegrafic din Praga n'a voit se espe- 
deze acestă depeșăși, pentru acâsta vo- 
iesc Cehii tineri se facă interpelare.

Viena, 8 Maiu. Noul primar al 
Vienei, Dr. Strobach a fost astăcjl în 
audiență la ministrul-președinte Ba- 
deni. In decursul conversării lor, ve
nind în vorbă și mileniul, Strobach 
declară, că în punctul de vedere al 
Antisemiților nu s’a schimbat nimic, 
și că nici el nici partidul seu nu vor 
lua parte la serbările milenare maghiare.

Oâ st Bucovina.
Primirea Metropolitului în țeră, la 3 

Mai st. n. 1896.
Cernăuți, 3 MaiO 1896.

Pentru primirea Metropolitului s’a 
constituit un oomitet de 160 membrii din 
tâte clasele sooietății. La 25 Aprilie st. n. 
a telegrafat Metropolitul Arcadie Ciuper- 
ooviol Consistoriului, că la 3 MaiQ st. n. 
pe la amâcjl va sosi la Cernăuți, Numai 
decât s’a însciințat oomitetul festiv și acesta 
a trimis invitări prin țâră, ca să ia parte 
în număr cât de însemnat la primirea noului 
Archiepiscop în țâră.

Diua de 3 Maifl a fost pe de-o parte 
bine alâsă, pe de alta însă nu. Era 
bine alâsă, că era Duminecă, când tâte 
prăvăliile sunt închise pentru răpausul de 
Dumineca, și avea a se strînge multă lume 
din oraș, nu era îusă bine alâsă pentru-oă 
preoțimea dela țâră nu putu lua parte, cum 
s’ar fi dorit, deorece era împedeoată prin 
serviciul divin. Lumea se miră, că nici un 
poet bucovinen nu a făcut ode de pri
mire precum se îndatinâză la ocasiunl de 
aceste 1

La ârele 9.30 minute a plecat un tren 
special ou membrii din comitetul festiv, 
vre-o 70, aleși anume din boerime, preo
țime, profesori, învățători, comercianțl și 
din talpa țerii — țărănime. Aoest tren 
ajunse la 10'32 minute la Sniatin-Zaluoe, 
la gara dela frontiera țerii. La 10'50 mi

nute a sosit trenul accelerat dela Viena, 
care aduse pe Eminența Sa însoțit de con
silierul consistorial Bejan și consilierul curții 
de casație CosovicI, care-i este ginere. 
Aici, între tunetul sacalușerilor (tresouri- 
lor) se scoborî Metropolitul Aroadie și un 
lung strigăt de să trăescă nu voi să mai în
ceteze.

Inounjurat de mulțimea, ce venise cu 
trenul, preoum și de cătră țărănimea de 
prin satele vecine, Metropolitul fu bineven- 
tat de directorul consistoriului Calinescu, 
oare cjise grecesoe, românesce și rusesoe: 
„Bine este cuvântat cel oe viue întru nu
mele Domnului44; apoi dise oam astfel: „Cu 
aceste cuvinte mărețe te salutăm pe tine, 
noule m>re al bisericei nostre, te salutăm 
noi representanții clerului și ai mirenilor 
din tâte părțile țării. Privesce încolo la 
văile și piscurile munților din depărtare, 
acolo este țâra, oe te aștâptă cu dor. Te 
aștâptă poporul, nutrind viua speranță, că 
vii să aduci țării paoe.“

La aoeste cuvinte răspunse Metropo
litul: „Voința divină și confidența Msjes- 
tății Sale m’a ohiămat la acâstă mare trâptă. 
Voiă luora pentru binele poporului, ca să 
nu fiă înșelat în așteptarea și dorirea sa, 
dâr cer, ca și fiă-care să-și facă datoria 
sa! Vă mulțămesc pentru truda, ce v’ațl 
dat, venindu-ml înainte spre-a mă primi 
în țâră!14

Dr. 1. cavaler de Volcinschi îl binecu
vânta în numele patronilor biserioesci cji- 
oând : „Noi patronii bisericei ortodoxe din 
țâră am alergat ou buouriă la frontiera 
țării spre a Vă aduoe un oordial „bine ai 
venit14.

Apoi îl bineventâ primarul V. Dec din 
Dorna și primarul din Uoțman F. Sniatin- 
ciuc, dându-i pâne și sare. II mai bineventâ 
parochul Charinovici din Banila rusâsoă și 
învățătorul MaoovievicI din Ispas, oarl ve
niră cu deputațiunl de țărani de prin sa
tele vecine, din munții Vijniței și văile 
Cerenușului.

Urmă apoi dejunul în salonele cupeu- 
rilor și apoi plecă trenul spre Bucovina. 
In tot parcursul, erau pe lângă calea fe
rată satele veoine cu mio și mare, âr dela 
altele îndepărtate deputațiunl cu prooesiune 
și preoțimea în ornate, strigând se trăăscă, 
âr pe șine erau puse petițe (capsule), cari 
trăsniau dimpreună cu bubuitul tresourilor, 
cari erau postata puțin mai departe.

La ârele 11'10 minute ajunse trenul 
la gara NepolocăuțI. Aici era prefectul Coț- 
manului Zachar, pretorul tribunalului Doui- 
gevioi, dimpreună ou funcționarii prefeotu- 
rei, tribunalului, preceptoriei. Protopopul 
rutân din Orășeni Martinovicl ou preoțimea 
Cerenușului, îl bineventâ în limba româoă. 
Evreii din Coțman și satele vecine erau ou 
Tara. La Lujan sosi trenul la 11.45. Aid 
l’a întimpinat protopopul Homiuci cu preo
țimea Coțmanului, Nistrului și Prutului, cu 
procesiuni și deputațiunl, oferindu-i pâne 
și sare de bine venire, și o copilă i a dat 
un buchet de flori. La ârele 12-50 minute 
(timpul după oraș) sosi trenul întru bubui
tul tunurilor în gara din Cernăuți.

Aici începuse a se aduna de timpuriu 
tot ce a avut Cernăuțul mai însemnat, re- 
presentanțl ai Consistoriului, ai patronilor, 
diregătoriilor c. r., oomitetul țării, repre
sentanții oapitalei, ai celorlalte confesiuni, 
ai șcâlelor, sooietăților și-altor corporațiunl. 
Din partea Consistoriului era arohimandn- 
tul de scaun Vlad. de Bepta, cu oonsilierii 
consistoriali, arohimandritul dela mănăstirea 
Suoevița, FilipovicI, patronii bisericei: Bar. 
Mustața, Buchenthal, G. Kapri, Grigorcea, 
Pruncul, V. Vasiloo, Golan, I. Tabora, Th. 
Nio. Flondor, M. Greoul, C. PopovicI, Bog
dan Botoșan, Major ConstantinovicI și mulțl 
alții. Contele Goes, președintele țării ou 
secretarul său, oonsilierii guvermall Stroner, 
Pompe, Baron Schwind și Balmoș, inspec
torul școlar al țării Dr. Tumlirz, consilie
rul supr. teohnio Pavlovsohi, oăpitanul țării 
Lupul, Bar. Lupul, Bar. Mustața, oonsilie- 
rul țării Zaohar cu impiegațti Dietei țării, 
primarul Cernăuților cu ambii vice-primarl 
și toți impiegații magistratului; Rector 
magnifious Eus. PopovicI cu decanii tutu

ror facultăților și profesorii universitari, apoi 
tote oficiile publice, șcâlele, diregătorii, 
Sooietatea pentru oultura și literatura ro
mână din Buoovina, Sooietatea Damelor 
române ou domna Stefanoviol și multe alte 
societăți ou președinții lor.

IntâiO se sooborîră membrii din oo
mitetul festiv, cari merseră înaintea Mitro
politului, apoi Mitropolitul, toți făcură spa
lier și președintele țării, contele GoSs îl 
întimpinâ pe Metropolitul, avorbindu-1 cam 
așa: „Eminența Vostră! Am onâre a Vă 
primi în numele guvernului imperial astăcjl 
la re’ntâroere în țâră, și a vă ura din totă 
inima bine ai venit, și binevoiți a primi 
urarea nâstră oordială, dorindu-vă succes 
în tâte.14 Metropolitul mulțumi, âr președin
tele țării îi recomandă pe consulul imperial 
rus Panciulicev, care nu de mult venise la 
Cernăuți.

Apoi îl bineventâ oăpitanul țării 
Lupul în numele Dietei, rugându-1 să ajute 
Dietei pentru binele țării. Cel mai frumos 
disours de bineventare îl ținu arohimandri
tul de scaun Vlad. de Bepta, 4ic®nd, oă 
s’au adunat deputății clerului sore a-i aduoe 
devotatele felicitări. Dee-i bunul Dumnedeu 
putere, ca darul ce l’a primit prin chiro- 
tonie întru Archiepiscop să fiă țării și na
țiunii întru prosperare spre muiți ani. Mi
tropolitul mulțămi, amintind, că el va griji 
pentru îmbunătățirea stării preoțescl.

Primarul Cernăuților apelâ la inima 
Metropolitului 4iC0E|d, oă soie oâ-i pătruns 
de iubirea de-apropelui. Metropolitul răs
punse, oă încă oa băiat de 5 ani a petre
cut prin Cernăuți și-’șl va da tâtă silința 
pentru binele orașului metropolitan. Rabi
nul Dr. Rosenfeld depune omagiile popo
rului evreu și râgă să fiă demn sucoesor 
al metropolitului deoedat, și ei se vor ruga 
lui Iehova, oa binecuvântarea cerâsoă să 
se reverse peste capul său. Metropolitul 
mulțămi înoepând c’un vers din Malachia, 
spunând, că tâte limbele să măresoă pe 
cel prea înalt. Rectorul universității, oou- 
sulul regesc român, toți șefiii diregătorii
lor, prefeoții districtuali, curatorul evan
gelic Maier, primarul Rădăuțului și al Su
cevei, directorii șoâlelor medii din țâră, 
scurt toți îi gratulară și Metropolitul mul
țămi fiă-căruia.

Ordinea era ținută de oătră grupa I. 
din garda civilă, oare s’a format anume 
pentru menținerea ordinei la primirea Me
tropolitului dela gară pănă la Reședință. 
Trotoarele strădilor erau tiosite de lume, 
prin ferestri și baloâne cap lângă cap prin 
străcjile pe unde avea să mârgă convoiul.

După-oe se finise tote gratulările, 
pleca convoiul de trăsuri, fiind în prima 
calâscă Metropolitul ou președintele, și 
apoi calesoele boerilor din țâră tot doi 
câte doi din deputațiunl și din comitet, âr 
cei dela urmă mai și pe jos, ne mai fiind 
birje de ajuns. Cu mare alaiti plecase con
voiul prin stradele orașului, oarl de ambe 
părțile erau tiosite de lume, tinerimea șco
lară de ambe secsele dela tâte șcâlele din 
Cernăuți forma spalir pe de margini.

La portalul bisericei s. Parasohive 
era un frumos arc de triumf. Dela arc 
pănă ia ușa bisericei erau deputațiunile 
preoților din țâră. La uș3 bisericei întâm
pină pe Metropolitul prin o vorbire co
operatorul Dr. F. Faruansohi. După oe in
trase în biserică, se făcu doxologiă și apoi 
Metropolitul vorbi cătră popor și inteli
gență. Președintele ou toțlfuuoționarii oou- 
pase partea stângă dimpreună cu ofioerii 
din garnisână, er partea dreptă, patronii, 
preoțimea; naosul era pentru dame.

După finea doxoiogiei și vorbirea 
Metropolitului singur, în radvanul său tras 
de 4 oai albi și treoând prin stradele, pe 
cari a venit, se duse la portalul Residen- 
ței, oe era îmbrăcat în brad și împodobit 
cu insigniile Metropolitane, ale orașului și 
ou vulturul austriac. Corul seminarial a cân
tat imnul festiv și rectorul seminarial M. 
Draoinschi i-a ținut o ouventare de bine 
venire. Doi patroni l’au condus pănă la 
treptele cele mari, de unde l’a luat oleral 
și l’a dus în apartamentele Metropolitului 
— și cu acâsta s’au terminat festivitățile 
de primire.
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La 12 Maiă are să fiă catedrala gata 
restaurată, la 14 Maiă se va sânți și la 
18 Main va fi intronisarea Metropolitului și 
săra va da Metropolitul o masă ou 160 
tacâmuri pentru suma de' 600 fi., angajân- 
du-se bucătarul Zagorodnio.

ErășI lume multă prin Cernăuți, ârășl 
alaiO, numai de-ar fi pe lângă tâte festivi
tățile și-o vieță rodnică, care să nu stea 
numai în aoordare de brene roșii, cum a 
fost acuma. Din Viena la 8 (20) Aprilie 
au plouat peste vre-o 30 de preoți brene 
roșii, de-au fost vredniol, său nu, acesta 
void spune de altă dată. Destul că de nu 
vor muri cei cu brene roșii dels Silvestru 
și aceștia ai lui Arcadie, aoușa nu-i mai 
pută vede breu negru la preoții din Buco
vina. Și pentru oe acăsta distincțiune ? 
VoiQ vorbi!

Căletorescu.

Observări esplicative
la esecuta/rea planului: „Ic6na școlei 

române" etc.
(Fin e.)

1) ’Ml iau voiă a ruga cu insistență 
pe frații învățători, ca în interesul înaltului 
scop, ce urmărim, atât datele din viăța lor, 
cât și cele referitore la școlă, să fiă cât se 
pote de esacte, ca să conglăsuescă cu ade
vărul și astfel se potă resista orl-cărei cri
tice, ce ar pute urma după publicare. Măr
turisiți fiă-care adevărul și nu vă temeți 
de nimic. Lauda nemeritată și neadevărul 
detrag mult din valorea personală a celui, 
ce le comite, și nu servesc nici de cum 
marilor interese ale lucrării, ce ne preo
cupă.

2) Biografiile arcliiereilor, ale profe
sorilor preparandiall și ale președinților reu
niunilor învățătorescl din ambele metropolii 
le vor face învățătorii noștri cei mai des- 
terl seu alți bărbali de școlă, cari au multe 
și mai esacte date din viața respectivilor. 
Cei ce voiesc a se angaja cu facerea bio
grafiei vre-unui archiereu, seu profesori pre
parandiall, ori președinți ai reuniunilor în
vățătorescl, să binevoescă a mă anunța de 
timpuriu, ca comitetul de redacțiă, ce se 
institui pentru scopul lucrării, să se scie 
orienta.

3) Pentru buna reușită a lucrării de 
față nu e nevoiă, ca fiă-care învățător să 
fiă indus în Album, ci numai representanțl 
din fiă-care loc, însă nici unul nu e res
pins dintre cei ce voiesc. Un esemplu ne 
lumineză mai bine. In Săcele (șâpte sate), 
de pildă, sunt vre-o 19 învățători. In in
teresul scopului, ce urmărim, sunt, mulță- 
mit, dâcă vin numai 7, ca se am dela fiă- 
care școlă câte unul, de a cărui biografiă 
se leg și monografia școlei, cu tote acestea 
toți 19 sunt primiți, decă toți voesc a fi
gura în Album.

4) Cine voiesce, pote să lase ca da
tele, ce le va da din monografia școlei 
respective, se ’i se confirme și prin sub
scrierea preotului, ca director școlar local, 
cu al cărui binevoitor concurs le va și com
pune. Tot asemenea se urmâză și unde sunt 
mai multi. învățători la o școlă. Monografia 
școlei o fac împreună și în Album se pu
blică numai după datele biografice ale ce
lui dirigent seu ale celui mai în verstă, er 
ceilalți vin publicați în Album numai cu 
fotografia și biografia lor.

5) Decă un învățător a funcționat și 
la altă școlă, acăsta se pune în înțelegere 
cu cel ce funcționâză acum, căruia îi va 
da datele, ce le are din trecutul școlei 
amintite.

6) La datele locale din viâța învăță
torului și din trecutul școlei se se pună 
tot-deuna și comitatul, protopopiatul și ar- 
chidiecesa seu diecesa și să se arate câte 
școle sunt în comună și cu câți învățători, 
după naționalitate și confesiune, precum și 
numărul locuitorilor în total și în special.

7) Invățătorele de lucrul de mână încă 
vor lua parte în Album, arătând între al
tele, cam câte eleve instrua în lucrul ma
nual, pe ce timp și cu ce fel de lucruri 
manuale le ocupa și ce espunea la esamene.

8) In espunerea datelor fiă-care învă
țător e rugat a înșira lucrurile așa, după 

cum s’au succedat în decursul timpului, fără 
a face anacronisme și lacume.

9) Datele familiare din vieța învăță
torului încă îșl au valorea lor în ceea ce 
privesce educațiunea și asigurarea copii
lor săi.

10) Titula dată de mine Albumului 
din cestiune este numai provisorică, căci 
cea adevărată se va da numai când se va 
începe publicarea, orientându-ne după ca
tegoriile și după numărul celor ce vor lua 
parte în acel album.

11) Fiă-care membru, care participă 
la lucrarea acesta, e dator a abona cel pu
țin un esemplar, seu pentru sine, seu pen
tru școlă; altmintreli nici nu s’ar pute ese- 
cuta lucrarea acesta.

12) Un esemplar va costa cam vre-o 
12 fi. și anume 6 fi. fotografiile și 6 fi. 
opul ca atare.

13) Apelul și espunerea planului lu
crării cu întrebările și esplicările de lipsă 
se vor trimite gratuit celor ce le vor cere.

14) Terminul pentru trimiterea prepara- 
tivelor de lipsă pentru începerea lucrării se 
pune pană la 15 Noemvrie a. c. v. Pănă 
Ia acest termin fiă-care învățător, care va 
voi a participa la acâstă lucrare, va ave 
a trimite: a) Datele din vieța sa și din 
monografia școlei în sensul întrebărilor și 
esplicărilor date mai sus; b) o fotografiă 
cabinet cu facsimilul de subscriere și c) o 
declarațiune, prin care să arăte, câte esem- 
plare abonâză și pe sema cui.

15) Banii se vor plăti în rate lunare 
de câte 1 fi. începând dela 1 Ianuarie 1897, 
în decursul cărui an se va începe și publi
carea opului din cestiune. Ratele lunare se 
vor trimite seu la cassarii reuniunei învă
țătorilor, din care respectivul face parte, 
seu la comitetul de administrațiă din loc, 
ce se va institui spre scopul acesta, seu 
după cum se va anunța la vremea sa prin foi.

16) Decă cine-va are vre-o nedume
rire într’o privință seu alta, stau la dispo- 
sițiă cu esplicare ori și când.

Câți sunteți chiămațl și câți sunteți 
credincioși misiunei vostre veniți!

„Arw vă supurați, că ve chicrn pe voi 
așa. Eu nu snnt Christos, ci fratele vostru 
adevărat /“

Brașov, în săptămâna luminată 1896.
I. Dariu.

Despre somn.
(Fine)

Este rușine a durmi cine-va încă 
în pat, când sorele este înălțat de 
multe ore pe cer, a se deștepta toc
mai la ame4i și a răsturna ordinea 
(țilei și a nopții. Ce îndărătnicia a 
spiritului a urî <țiua și a nu esista 
mai nici-odată, decât numai ndptea! 
Acei dușmani ailuminei sorelui traesc 
astfel, fiind-că coneciința îi turbură 
și desprețuesc traiul general; ei voesc 
a se deosebi prin împărțirea vremei, 
prin luxul îmbrăcămintei, delicateța 
mesei și eleganța trăsurelor. Toți 
acești omeni trăesc, ca se 4i° mai 
bine de-a înderatele.

Der tot ce este neregulat se 
opune legilor naturei; și așa trebue 
se urmăm calea, ce natura ni-a în
semnat, și se nu ne depărtăm nici
odată dela densa.

Prin scularea timpurie 
Sănătate-’țl câștigi ție, 
Scolă-te de diminâță, 
Că-’țl lungești a ta vieță. 
Durmind mult cu prisosire, 
Iu minte ’ți produci tîmpire, 
Er în trup faci molătate, 
Ce die! daună ’ntru tote.

Nu este sănătos a dormi două 
persăne într’un pat, fiind-că se mă- 
resce căldura, aducând diferite bole; 
der cu tăte acestea la familiile să
race dorm câte 2—3 și chiar mai 
mulți într’un pat, sănătatea însă nu 
se află nici-odată în casa acestor 
dmeni.

Marele medic Boerhave etă cum 

se esprimă: „Se nu dormi mai mult 
„de șepte 6re pe ndpte, se dormi 
„singur în pat, și îndată ce te-ai deș
teptat, de loc se te scoli din pat“.

Somnul după masă nu este de 
loc sănătos, mai ales culcat pe pat; 
dâr dâcă te-ai dedat a dormi după 
masă, este mai bine a dormi pe un 
fotoliu mai mult șecjend.

In climele calde, și la noi pe 
timpul căldurelor mari este forte fo
lositor a durmi puțin (o 6ră) înaintea 
mesei.

Iacob Makenzie 4lce, că în ca
mele reci, omul nu trebue se ddrmă 
4ma de loc.

A durmi afară în câmp seu în 
curte, fără a ave un acoperiș: (ca 
șopron, etc.), nu este de loc sănătos, 
din causa umecțelelor aburilor pă
mântului și a gasurilor nesănetdse, 
ce se desvâltă.

Un celebru fisiolog c|ice, că 
omul când ddrme pierde simțămân
tul esistenței sale; el este ca și cum 
n’ar esista, ca și cum ar fi mort. 
Homer a numit somnul „frate cu 
morte au. Cicerone asemenea a 4’a: 
„ Nihil est morti tam simile quam som- 
nus“ (nimic nu semenă mai bine cu 
mortea, decât somnul).

Persânele nervâse și cari câte
odată au insomnie (lipsă de somn), 
trebue se facă o bae căldieică îna
intea eulcărei și se bea o ceșcă cu 
lapte căldicel.

Prof. Dr. Elefterescu.

Bolele viilor. 
iFine).

11 Peronospora viticola este un burete, 
care, ca și filoxera, a fost importat la noi 
din America. Ea s’a ivit mai întâi în Fran- 
cia la anul 1878, de unde apoi s’a răspân
dit și în alte țări, er la noi s’a constatat 
ivirea ei mai întâi la anul 1880, dâr pănă 
la .1888 nu a făcut daune așa însemnate.

Peronospora trăesce pe ramurile viței, 
pe frunde și struguri, sugendu-le mustul și 
causând putredirea lor; ea încă este așa 
de mică, încât cu ochii liberi abia se pote 
zări, dâr mai târdiu, după ce se tot lă- 
țesce, ca peoinginea, pe frunde și struguri, 
se pote vede și cu ochii liberi.

Peronospora se lățesce tocmai ca și 
mucegaiul pe pane. La început se pâte 
vedâ pe dosul frondelor de viiă, ca o pul- 
vere albă ca zăharul, care se tot lățesce, 
pănă ce frunclele capătă nisce pete negre 
și apoi încep a se vesteji și usca, apoi în
cepe a se întinde pe alte frunde seu stru
guri, cu ajutorul ploilor și vânturilor, cari 
s’au adeverit, că sunt cei mai buni propa
gatori ai ei.

Că toți parasiții, așa și peronospora, 
se înfășură în frunzele vițelor de viiă, în
dată ce simte, că se apropiă frigul de 
tomnă. Aci ierneză pănă primăvara. Atunci, 
îndată oe dă căldura, se preface în pulvere 
fină și cu ajutorul vânturilor seu, fiind vi
țele plecate pe pământ, se urcă de nou pe 
frunde și struguri, pe cari începe apoi din 
nou a-i molipsi și putredi.

Chiar când peronospora nu ar ataca 
și strugurii, totuși ei încă ar trebui să se 
ușce și sbârcâscă înainte de cocere, deore- 
ce rămânând vițele fără de frunde, ele nu 
mai pot răsufla și așa strugurii trebue să 
se înece și usuce pe ele.

Timpul cel mai priincios pentru lă
țirea peronosporei este, când sunt ploi dese, 
cu căldură și vânturi. Atunci ea cade seu 
sboră de pe frondă pe frundă, pănă ce 
umple viile tote.

După ce am arătat modul lățirei și 
viețuirei acestui părăsit, să vedem și mij- 
locele, prin cari el ar pute fi stârpit și ni
micit.

Buretele peronosporei se pote stârpi 
mai cu isbândă ca filoxeră. Spre scopul 
acesta se stropesc vițele de viiă atacate, 
de câte trei ori peste vară, cu o soluțiune 
)amestecătură) de apă, var și petră vânătă. 

Anume se pun într’un ciubăr 100 litre apă 
călduță, din care se ia atâta, câtă trebue, 
să stîngem două chilograme de var, pe 
cari apoi atâta-1 amestecăm în apă, pănă 
când acâsta se face ca laptele. In apa ră
masă în ciubăr se mai lâgă într’o sdranță 
și două chilograme de petră vânătă, care 
se lasă acolo, pănă când se topesce și ea 
apoi se amestecă cu laptele de var și apoi 
cu acâstă soluțiune, numită și de Bordeaux 
(Bordo), se stropesc vițele de viiă, ■ cu o 
mașină anume făcută spre acest scop, care 
costă dela 20—25 fl.

Stropirea vițelor se face mai cu sâmă 
după o plâiă, dâr după ce s’au sbicit bine 
frondele. Stropirea trebue să se facă de 
din jos în sus și pe amândouă părțile rân
dului de vițe, ca să nu rămână nici o 
frundă nestropită. Stropirea vițelor e bine 
să se facă prin luna lui Maiîi, adecă îna
inte de înflorirea strugurilor, apoi prin 
Iunie și Iulie, așa dâră de câte trei-orl în
tr’un an.

Soluțiunea de Bordeaux se pote face 
și numai de câte-un procent, adecă un chi- 
logram de var și unul de petră vânătă la 
100 litre de apă, der acesta nu e destul 
de tare, de aceea se face mai cu sâmă de 
câte două și trei procente, după cum adecă 
voim să fiă de tare. Mai mult ca de trei 
procente nu este bine să întrebuințăm so
luțiune la stropit, deorece prin aceea se 
pot vătăma frondele și vițele.

Afară de soluțiunea de Bordeaux, se 
mai pâte întrebuința și cea de Burgund, 
care nu este alt-ceva, decât o soluțiune de 
petră vânătă cu sodă, apoi soluțiunea de 
pâtră vânătă cu amoniac sâu azuriu cris- 
talisat.

Acestea sunt nisce mijloce, cari și-le 
pote pregăti fiă-care viier; în timpul din 
urmă însă au început mai multe fabrici a 
se ocupa cu prepararea soluțiunilor amin
tite, de unde apoi se pot cumpăra făcute 
gata.

La un jugăr oatastral de viiă se recer 
pentru o stropitură câte 300 litre apă, 6 
chilograme pâtră vânătă și 6 chilograme 
de var; soluțiunea trebue pregătită tot- 
dâuna în vase de lemn seu de lut, dedre- 
ce pâtră vânătă ataca vasele de metal.

III Black-rotvl este și el un burete' 
asemenea peronosporei, însă de colâre ne- 
gră; el s’a descoperit tot în America la 
anul 1861 de Engelmann, care a descris, 
mai cu de-amăruntul și acâstă bolă a viilor..

Black-rotul atacă bobele strugurilor 
în forma tăciunelui de grâu; suge mustul 
din ele, pănă ce se fac mai întâi brunete,, 
apoi se sbârcesc, se uscă și cad. Engel
mann i-a dat la început numele de nemos- 
pora ampelicida.

La anul 1885 Black-rotul s’a ivit șii 
în viile din Francia în departamentul He- 
rault, unde profesorii dela școla de agri
cultură din Montpellier: Foex, Viala, Ra- 
baz și Prilliex, l’au putut studia mai de- 
aprope.

După cercetările și ispitirile făcute de 
numiții profesori, black-rotul este un fel 
de tăciune, care atacă nu numai bobele 
strugurilor, ci și vârfurile vițelor mai ti
nere, pănă ce se înegresc, și strugurii cădi 
jos cu grămada.

Black-rotul se ivesce în vii' mai cu 
sâmă în luna lui Iulie într’un mod înspăi
mântător, dâr și el se pote stîrpi și nimici, 
prin soluțiunea arătată la peronosporă.

IV Boia calijorniană, după cum arată1 
și numele, s’a ivit în California (America);, 
ea se elice, că atacă de-odată rădăcinile,, 
vițele și frundele, nimicindu-le în timpul 
cel mai scurt. Prin urmare, ea este mal 
primejdiosă, decât tote bolele viilor cunos
cute pănă acum. Noroc, că pănă acum n’a. 
trecut și la noi în Europa, căci într’un ase
menea cas, nimic n’ar mai putâ scăpa, de- 
acestă bolă rea a viilor.

V Oidiuhi este o altă bolă, care atacăi. 
mai cu sâmă frundele, nimicindu-le în tim
pul cel mai scurt. Și vițele atacate de 
acâstă bolă se pot tămădui cu soluțiunea 
peronosporei.

Aceste sunt bolele viilor cunoscute 
pănă acum, bole, cari au nimicit mulțime. 
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de vii și cari au făcut apoi, ca vinul din 
struguri să devină așa de scump.

1. Georgescu.

Vsrfee mțeSegate.
O omule, ce e norocul teu?
Un nesciut născut
Și abia Balutat și și pierdut,
Un moment, ce nu se mai 

re’ntorce!
(Lenau.)

*
Mai bine se fii un ajutător, de

cât sâ aibi un ajutor.
*

Norocul face pe om fricos, er 
nenorocirea întăresce curagiul.

*
Omul înainte de-a se căsători, 

vede cum ar trebui se fiă, după ce 
s’a căsătorit, vede cum este.

L. G. Spaur.

To V E Ț E.

Bătăturile (Ochiurile de găină) 
se pot vindeca mai bine în modul 
următor: se unge bătătura în fîă- 
care Ți de câte 1—2 ori cu un pe
nel muiat în Collodiu, cumpărat din 
farmaciă anume pentru bătături. După 
câte-va Țile bătătura se înmbiă și 
scorța de-asupra se pbte ușor lua 
jos, apoi se unge și se curăță mai 
departe pănă ce bătăturile dispar. 
Se înțelege, trebue întrebuințate în
călțăminte comode. Metoda de-a tăia 
bătăturile este fărte rea și pericu- 
16să, din care causă o astfel de cură 
trebue încungiurată.

*
Apă bună pentru de-a gunoi se 

pbte pregăti în modul următor: se 
ia un chilogram de așchii de os de 
corn și se pun într’un vas, în care 
se află 10 vedre de apă, aci se țin 
vre-o patru săptămâni pănă ce aș
chiile de os de corn se înmoiă. Cu 
acestă apă trebue udate plantele pe 
timpul când încep a-șl forma mu
gurii.

♦

Care păment este mai bun pentru 
cultivarea trandafirilor? Cel mai bun 
păment pentrn cultivarea trandafiri
lor este cel lutos și pufăios. Decă 
locul, unde se cultivă trandafiri, nu 
•este lutos, atunci este bine a aduce 
■din alt loc păment lutos. Locul hu- 
mos, ca să fiă mai bun pentru 
trandafiirl se amestecă cu 3 părți 
de lut.

Literat ta r ă.
In tipografia „Institutului tipografic11 

din Sibiiu a apărut „Monografia economică- 
<pulturală n comunei GurarîuluD, scrisă de 
loachim Muntean, preot în Gurarîului. For
mat mic și plăcut, în mărime de 219 pag. 
■Prețul 40 cr. Acestă monografia, scrisă cu 
.■multă băgare de semă și consciențiositate, 
pote servi de model celor ce vor sâ scrie 
monografiile comunelor lor.

In tipografia diecesană din Caranse
beș a apărut: Elemente din teoria mu- 

■<Sicei pentru institute pedagogice și școle 
medii de Antonie Sequens, profesor de mu- 
sică la institutul teologic-pedagogic din 
•Caransebeș. Tom. 8° de vre-o 90 pag. Pre
țul 50 cr. De vâncjare la Librăria Dieoe- 
sană din Caransebeș. — Nu mai e trebu
ință sâ spunem, că lipsa unui manual de 
felul aoesta a fost forte simțită la noi, 
mai ales astăzi, oâud ațâți preoți și învâță- 
torl harnici se silesc a introduce conoscința 
artei musicale și în mijlocul progresului 
nostru. Manualul d-lui Sequens e menit a 
fi de mare ajutor în special pentru con
ducătorii corurilor nostre de plugari, în a 
naror atențiune recomandăm cu tbtă căl
dura acestă lucrare.

Moș Toma Bădiceanu.
(Vestitul caraghios al Mocanilor din Săcele). 
Bădiceanu în Carantina din vama Predeal.

Bădiceanu a fost reținut odată și în 
carantina din Predeal. Causa acestei ca
rantine era boia ciumei, ce se ivise în Tur
cia și România. Cu Bădiceanu se mai aflau 
în carantină încă o mulțime de Mocani din 
Săcele, între cari erau și vre-o câțl-va bo- 
cotanl. In Predeal erau construite pentru 
scopul acesta două bărăcl: una mai ele
gantă și alta mai simplă. Bocotanii se așe- 
dară în baraca cea mai bună, lăsându-o pe 
cea simplă pentru omenii cei mai nâcăjițl. 
Bădiceanu se încercă sâ între și el între Mo
canii cei bocotanl, pe când un guguman 
de bocotan îl isgonesce cu nisce vorbe de 
tot grosolane: „Da tu ce cauți aici între 
omeni, mâi sârăciă? Nai loc dincolo ?“

— „E lucru naibii, când se fudulesce 
boerul. Uite la Dumnealui, cum îmi vor- 
besce. îmi pare râu că și-a uitat ce prie
ten bun era tată-sâu cu tatăl meu“.

— „Ce prieten era tată-meu cu tată- 
tâu, mâi sârăciă ?“ îi dice erășl îngânfatul.

— „Cum? Nu sci, că de-i murea tată- 
meu câte-un cal slab, îl chiăma pe tată- 
tău de-1 belia?“
Bădiceanu încalecă pe spatele unui Țigan.

Bădiceanu după ce a scăpat din ca
rantină și a venit acasă, a audit, câtă 
spaimă întrase între omeni despre boia 
ciumei. Bădiceanu, voind a-șl bate ârășl joc 
de Țigani, într’o seră întunecosă și ploiosă 
sâ îmbracă cu niște haine rele, se smolesce 
pe față cu funingine de pe fundul căldărei 
și diformat sâ duce în Țigănie având în 
mână o greblă și o mătură. Aici întră în 
casa unui bălău de Țigan înalt cât o că
milă. Țiganii, când îl vâclură, tremurau de 
frică. Bădiceanu le spune : „Eu sunt ciuma. 
Am venit sâ omor pe cine-mi place; Un
guri mai mulțl, Români mai puțini și Ți
gani de locu.

— „Și noi suntem Țigani, jupânâsă 
Ciumo, sâ nu no omori!“

— „Nu vâ omor, der tu, bălălăule, 
ai sâ mâ duci în noptea asta în spatele 
tale prin tote ulițele!11

Ț)icend, Bădiceanu acestea, se urcă în 
spatele Țiganului și haida cu el dintr’o 
uliță într’alta. Din când în când Bădiceanu 
înțepa pe țigan cu un ac prin cefă și pe 
sub urechi.

— „Uf! sâracul de mine, nu mâ omorî 
jupânâsă Ciumo; că am o pujdină de copii!“

— „Nu te omor, brâ, căci ți-am spus 
că pe Țigani îi cruț de astă-dată“.

Țiganul îl tot duce pe Bădiceanu pănă 
aprope de casa lui. Aici sare jos de pe 
spatele Țiganului și îi spune: „Da aici te 
poți duce în pace. Vei fi scăpat de ciumă 
nu numai tu, dâr și nemurile tale pănă la 
a noua seminția11!

Țiganul se duce acasă obosit ca vai 
de el. Aici îl așteptau toți Faraonii mici 
și mari, ca sâ vadă, ce ’i s’a întâmplat. 
Când întră pe ușe, îl întrebară: „Cât de 
grea era ciuma ?“

— „De grea nu era grea, der înțâpa 
ca o albină11, le răspunse Țiganul.

Adunate din gura poporului
de Domețiu Dogariu.

Sjlte'și de toateT”
Popor șuerător.

După spusele unui călător francos, 
Lajard, pe insulele Canarice se află un 
popor, care în loc sâ vorbescă, pun două 
degete la gură și flueră, și ast-fel se în
țeleg unul cu altul. Omenii aceștia, dice 
Lajard, sunt așa de destoinici în lucrul 
acesta și așa pricep tote semnele, încât 
la cel mai mic semn ei se sciu înțelege 
unul cu altul, așa că omul când îl aude 
gândesce, că vorbesc o limbă șuerătore. 
Cu tot dreptul se pote numi deci acst po
por, popor șuerător.

Târgul de rîmăwri Gin Stainbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

4 Maiîî de 9563 oapete, la 5 Mai ti au 
întrat —.— oapete și au eșit rămâ
nând la 6 MaiQ un număr de 9,563 oapete

Oalendar^l septemânsL
APRIL. are 30 Țile. PRIER.

Pilele

Dam. 
Luni 
Murțl 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

Călend. Iul. v.

28 S. ap. las. șiS.M.
29 Ss. 9 mucenici
30 S. apost. Iaoob

1 (Maiă) S. m. Ier.
2 înalț. Domn.
3 S. m. Timoteiu
4 S. m. Pelagia

Bursa do mărfuri din Budapesta.
din G Maiu n. 1896.

S ă m i n J e
£ ®

o a

Prețul pe?
100 chile gr.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc 80 7.- 7.10
Grâu dela Tisa 80 7.05 7.15
Grâu de Pesta 80 7.— 7.10
Grâu de Alba-regala 80 7. - 7.10
Grâu de Bâcska 80 7.10 7.20
Grâu ung., de nord 80 .— .—

® fl Prețul por
Semfnțo vechi 

ori noue soiul
100 cliilgi'.

p< dela păun

Săcară 70-72 6.30 6 35
Orz nutreț 60-62 4.50 4 73
Orz de vinars 62.64 5.10 5 70
Orz de bere 64.66 —.— —,_
Ovos 39.41 6 15 6.50
Cucuruz bitnăț. 75 .—
Cucuruz alții soiu 73 .— .—
Cucuruz n — .— .—
Hirișcă n — —.— —.—

Octtsal

Bursa de București

rroaucteaiv.
dela păun

Sem. de trif. Luțernă ungur. 27 — 85.—
— transilvană —, —
— bănățenă —.—
n roșia 26.- 28.—

Oleu de rap. rafinat duplu —
Oleu de in —,_

a Uns. de porc dela Pesta 52 — 52.50
?» dela țeră —. - —.—

Sb Slănină sventată 45.— 45.50
JJ afumată 50.- 51.—

o Său _  __
Prune din Bosnia în buțl 10.75 11.25

O 
r-l n din Serbia în saci 11.- 11.25
Q Lictar slavon nou 14. - 14.50
PU

n bănățenesc 12.50 18.50
Ț3 Nuci din Ungaria
O Gogoși ungur es ci

Ph serbascl
Miere brută —_ ____

n galbină strecurată _  __
Ceară de Rosenau — . ■
Spirt brut —._ __ —

Drojdiuțe da apirt

din 6 Maiu n. 1896.

Valori
Q

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.- Oct 100 '/,
Renta amortisabilă .... 5% 77 n 98?/a

n „ (Impr. 1892 . . . B°/o lan.--iii. 99.7,
r „ din 1893 5°/o 99.74
H „ 1894 int. 6 mii. &7o Apr.-Oct. 95.72
n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. lan.-lulie 86 ’/,
n „ (Impr. de 50 mii. n » 87.-
n „ (Imp. de274m 1890 4"/(, 11 71 97. V4

„ (Imp. de45m. 1891 4% 11 11 87?/,
„ (Im. de 120 iul. 1894 4u/o 87 3/s

Oblig. de Stat (Conv. ruralej. 6% Mai- Hei, 103 V
Obiig: Casei Pensiunilor fr. 300 L0 290.—
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/u lan.-lul. 97.-

J) ,, ,. din 1884 57o Mai- Nov, —.—
„ „ din 1888 5% lun.-Dec. —

•7 „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 98 -
Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 94 >/8

„ urbane BucurescI 67o 101 >/2
77 7) >7 7) 57o » n 90-
77 „ „ Iași . . 67o n i) 83.-

Oblig. Soc. de basalt artificial «7» » n —. -
7.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1556.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 208.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 395.-
Naționala de asig. utt. div. 43 loi 200 11 H 430.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 320 --
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 187. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,...
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 105. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 — .•

71 , „ „2 em. u. d. 0 100e —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei —e _
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 —, —
Societ. p. const, de Tramways 20C J 71 —
20 franci aur 20.05

SCOMPTURl:

Cursul psetea IBrasow.
Din 9 Maia 1896.

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte fi"/o Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri o1/, Berlin .... 37o
Londra .... 27n Belgia .... 7»e
Viena...................... 57o Elveția .... 7o7>s

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Camp.
Ruble rasescl Cump. 
Mărol germane Cump. 
Lire turoesol Cump.

9.50 Vând. 9.53
9.45 Vând. 9.50
9.52 Vând. 9.54
5.65 Vând. 5.70

127. Vând. —.—
58.40 Vând. —•—
10.60 Vând. —,_

Soris. fone. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.57

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 8 Maiu st. n. 1896.

Călend. Gregor.

10 Isidor, Victori
11 Adolf
12 M. Pancrațiu.
13 Servatius
14 Inălț. B. Bon.
15 Sofia
16 M. Ioan Nep.

CurssaS 8a Ssurssa dkn IFiena.

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 70
D Grâu mijlooiu . . 5 50
7 ’ Grâu mai slab . . 5 __ _

Grâu mestecat . . 3 30
M Sâcară frumâsă . 3 70
M Sâcarâ. mijlocia . . 3 40
n Orz frumos . . . 3 10
fi Orz mijlociu . . . 3 80
77 Ovâs frumos . . 2 50
17 Ovâs mijlociu . , 2 40
71 Cucuruz .... 3 20
77 Mălaiu .... 5 10
7 7 Mazăre . 6 50
M Linte 8
71 Fasole .... 6 20
1? Sămânță de in . . 7 60
77 Sămânță do cânepă 5 30
’1 Cartofi .... _ 80

1 kilă
Măzârioho . . _ _
Carnea de vită , - 48

71 Carnea de poro . . — 52
Carnea de berbeoe . _ ___

100 kil. Său de vită prospât 21 —
Său de vită topit . 1 32 -r

Din 8 Maia 1896.
Rsnta ung. de aur 4% .... 122.40
Renta de oorbne ung. 4% . , . 99._
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 123.55
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4%% 101.35
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 156.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segsdin. 138.75
Renta de hârtie austr..............101.10
Renta de argint austr.............. 101.20
Renta de aur austr................... 122.55
LosurI din 860   145.50
Acții de ale Băncei austru-ungară. 950.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 388.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 355.50 
N&poleondorI................................ 9.54
Mărci imperiale germane . , . 58.80
London vista........................  . 120.20
Paris vista................................ 47.75
Rente de corbne austr. 4%. . . 101.25
Note italiene.............................  . 44.25

ProiAtar: OiP. Ausarel

Redactor resțoiisaliil fâreajarâu

o Be v-âiitae o 
0 o casă de petră cu grădină $ 
0 sub Tîmpa Nr. 17 este «Ie 0 
0 veaulare ou un preț de 2600 fl. 0 
a — InformațiunI se pot căpăta 

în strada Porții Nr. 10, în bol-
Q te D-lui Săbădeanu. b_3

noooooooooo'ooooo

I® o m a ă f^a 
costă nou inventatul 

ajarat de fotojraliă „ E d 1 s o n “ 
Cel mai sigur, simplu 

și ieftin din tbte siste
mele pănă acum inven
tate.

„E«lis®n44 dă ga- 
ranța cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat fbrte bun. Ori și 
cine pote cu acest aparat

fără a avea cunosciințe prealabile, a scote 
fotografii escelente. Este eschisă Ori si 
ce nesuccedere.

Cu ,, Kdlson 44 se pot lua foto
grafii la moment, este dâr forte potrivit 
pentru Turiști, Pictori iubitori de 
natură. Aparatul care se pote desface, 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernela de copie, cameră obscură, ma
șină de copiat și tote utensiliile fotogra
fice costă complet împreună, cu esplicărl 
lesne de înțeles, ffl. «J.

Prospecte franco, afacere specială 
pentru aparate fotografice.

Alfred Fischer,
WIEN, I. Adlergasse 12. 

750,3—6. Espedare cu rambursă.
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Ludwig Gosswein 
se recomandă ca tinichigiu 
la zidiri și de Galanterie. 
Instaleză apaducturî, tele
phone prin case și odăi.

Locuința; Brașovul vechiu, stra
da lungă Nr. 53 în casa proprie. 
— Telephon 61.

971,4-5

Nu se mas oferă 
în viață nicî-odată ocasia 
ca numai 49 O EȚQ se se 

pentru 44. w cumpere
o colecție splen.â.id.ă d.e 

io
bucăți
fi. 3.50

it

Restaurația din Redoute
J

_ 1 ciasornicde
DllCâțI busunar Prima 

3.50 Anker-Remon - 
toir umblă, pre
cis, și cu garan
ție de 3 ani.

1 lanț imita
ție d’aur pancer.

2 inele imi
tație d’aur cel 
mai nou fason, și 
cu similibriliant 
imit, și rubine.

2 nasturi de 
manjete, de aur 
imit., cu meha- 
nism patentat.

1 aO cu broș pentru dame forte 
frumos.

3 nasturi pentru Chemisete imit, 
d’aur.

Tete aceste 10 obiecte practice 
costă !a olallă numai fi. 3.5® cr., 
împreună cu ceasornicul.

Trimiteri se efectueză cn rain- 
bursă.

Cui nu-i convine primesce banii 
îndărăt.

Am onbrea a aduce la cunoscința P. T. Public, că: 
începerea din 15 ale Bunei cur. am luat con
ducerea

Restaurației din Redonte.
Im'l voi da tdtă silința a mulțumi în t6te privințele pe on. 

dspețl și sper, că void putea eorăspunde pe deplin tuturor pre- 
tensiunilor. Se vinde afară de vinuri escelente de masă 
și vin de buteBii, și renumită
Bere de „Sf. Ștefan44 din Steinbruch (ă la Pilsen).

Pentru mâncări bune ește forte bine îngrijit, atât după lista 
de bucate, cum și în abonament în Restaurațiă și în afară.

Salonul venăt cel mic stă la disposițiă, pentru adunări ale 
reuniunilor, nunte etc., fără plată. Me recomand cu tdtă ondrea 
binevoitorului sprijin al P. T. Public.

Cu tdtă stima:
I

CARL HEMPER

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

660,3—6.

CU

80

Alfred Fâscîier
Vien I. Adlergasse 12. 961,4-6

CU

I

i 
!I

Hotelul pomul verde Brașov.
Subscrisul are ondrea a aduce la cunoscința on. public, 

dela I Aprilie a luat ca antreprenor

Hotelul pomul verde
25 odăi, arangiate din nou, cu cel mai mare confort dela 
cr. în sus. Salon pentru nunți, banchete și petreceri private,

stau la disposițiă.
Bucătăriă germană și românescă. Mâncările cele mai alese. 
Vinuri curate și escelente din Transilvania și Ungaria. 
Here prima calitate. Serviciu prompt.
Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă sunt cu tot 

respectul gata spre serviciu.
George Sorea v
antreprenorul hotelului. v

XX3OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0C

Picaturile fle stomacliu
Scnutzmarke.

cari au efect escelent în contra tutu
ror bolelor de stomach, sunt un isie- 
«îîcanuent neajpemt <Ie lipsă 
pentru ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachuiui, respi
rația cu miros greu, venturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
iui cu mâncări și beuturT, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi
cat urile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele: „Bezeuge 
die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelzelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Fd. Kugler la Hygiea, Vid. 
Both, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

Deja polmâne
în 12—28 Main.

si uBtima»

Tragere principală
LOTERIEI LE CL. UNG.

Cel mai mare câștig în cas 
favorabil 

1000000 
C O R 6 N E.

25007 câștiguri _ 6284000 corone.
Prețurile losurilor:

pentru Î/1 1/2 1/4 71(ț 1/2n
fi. 60.- 30.— 15 6.— 3—

Pentru porto și lista de tragere 25 cr.

§uut de vendare las

Corone
1 premie de 60000G
1 câștig 400000
1 » ?? 300000

1 77 200000

1 n 100000

2 77 40000
2 y> 77 20000

5 77 10000^

10 ••7] 77 8000

34 V 77 6000

1OO y> 77 20001

200 77 1000

2650 7/7 77 200

22000 77' 15G

CARL HE1NTZE, Budapest,
Adresa de Telegrame: LOTTOHEINZE BUDAPEST. S e r « îte n p l a t z 3.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


