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IHSERATE bg pnmeao la Adml- 
nl8trațiuri0 in Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de tnunalurl: 

în Viena: Jf. 2>i«7w, Heinrich 
Schatek, Rudolf Afossc, 2. &ppeliks 
Naohfolger; Anton Opptlik , J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goidbcrgcrg, Eckstein Bemol; în 
Bucur ea ci: Agence Havas, Suc- 
cursaie de Bonmame ; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Preșul Ir aerȚI u n 11 or: o seria 
garmond pe a coldnâ 8 or. și 
80or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. aău 30 bani.

Afienamfluie pentru Anstro-Ungaria 
Pe un an 12 fi., pe șese ion 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șăa. 
luni 20 fr., pe trei luni IC fr 
N-rii de Dumineci 8 franol.

06 prenumără la tâte oficiali 
poștale din intru și din atari 

și la ddL aolecterL

Aivnammul pentru Brasor 
administratiunea. piața mare 
Târgul Inului Nr. 30 JJ ctapli 
I.: pe un an IQ fl., pe negi 
luni 5 fl., jte trei luni 2 fl. 50 ar 
Cu dusul în casă : Pe un ar 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei lnn 
3 fl. Un eavmplar 6 or. v. a 
b6u 15 hani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a se plăti înainte.

S’a adeverit...
Scirea, ce-am adus’o în numă

rul trecut de Duminecă, că guver
nul unguresc e hotărît a opri ține
rea conferenței naționale, ce fusese 
conchiămată la Sibiiu, s’a adeverit 
pe deplin.

Mai întâiu au țipat foile ofici- 
âse din Budapesta, că țera ungu- 
rescă e în primejdiă, dâcă se vor 
aduna Românii la Sibiiu. In urmă a 
venit poruncă la primăria din Sibiiu, 
ca nu cum-va se dea voiă să se țină 
conferența, âr primarul, mărturisind, 
că i-s’a poruncit de mai sus, a răs
puns la arătarea făcută de convoca
torul Rațiu, că: nu permite ținerea 
adunării românesc!, „fiind-că în Un
garia nu-i ertat se se potă consfătui 
orî se se pâtă organisa Românii pe 
basă națională, și fiind-că au fost 
convocați numai Români, ca și 
când aceștia ar avâ drept se re- 
presenteze o națiă deosebită în Un
garia “.

Asta-i pe scurt oglinda „înțelep
ciune^ și a „inimei largiu a celor 
dela stăpânirea ungurescă.

Din Hațeg, cum se va vedâ 
dintr’o corespondență, ce-o publicăm 
mai jos, ni-se vestesce, că acolo s’a 
serbat mileniul și cu-o representațiă 
teatrală, a căreia culme a fost ur- 
mătbrea înfățișare alegorică: Un
garia apare pe scenă gătită, înbro- 
bodită, îngâmfată și răsfățată, c’un 
aer vesel de poruncitore, pe când 
în jurul ei s’arată una după alta, ca 
nisce slujitâre, o Româncă, o Ser- 
boică și o Teută (Slovacă), cari se 
închină stăpânei.

Asta-i icona stărilor striste și 
nenorocite dela noi. Der nu-i desă

vârșită, căci nu arată și suferințele, 
ce trebue să le îndure acele ființe 
menite a sluji poftelor tiranice ale 
stăpânei, atât de încrezute și răs
fățate.

Pănă mai erî alaltăeri ne tot 
scoteau ochii cei dela putere spu- 
indu-ne, că legile aduse la 1868 ne 
dau destulă libertate, ca să ne cul
tivăm în limba năstră în șcâlă și 
biserică, și că numai conducerea po
litică trebue să-o lăsăm pe mâna și 
pe sufletul lor. Ba la încheierea die
tei din 1868 însu-și Majestatea sa 
asigura în discursul tronului, că s’a 
creat o basă, pe care se se pâtă 
desvolta și cultiva liber în limba lor 
și naționalitățile nemaghiare.

Der 26 de ani de domnire au 
schimbat cumplit gândul Maghiari
lor. Din ce în ce guvernele ungu- 
resci s’au arătat mai vrăjmașe față 
cu acea desvoltare a popârelor ne
maghiare în cultura lor națională. 
De legea de naționalitate nici n’au 
voit să țină sămă, și mai întâiu au 
ciocârtit’o când la 1879 au adus le
gea. care impune limba maghiară 
în șcâlele poporale. De aci încolo 
măsurile de maghiarisare s’au în
tins ca pecinginea, pănă ce ajunse
răm la halul de astăcjț când suntem 
în adevăratul înțeles al cuvântului 
iobagii limbei și „culturei" ungu
resc!.

Odată porniți pe povîrniș, stă- 
pânitorii unguri nu s’au mai putut 
opri, și tot mai mult i-a îmbătat 
și amețit fanatismul lor de rassă 
asiatic.

Culmeași-auajuns’onisuințele de ma
ghiarisare astăzi, când, cum vădurăm, 
a venit înaltă poruncă dela guvern, 
că Românilor nu le mai este iertat 

nici să se consfătuiască cu Români, 
că numai cu Maghiarii și cu Jidovii 
se mai pot înțelege la un loc, căci în 
acest stat nu se recunosc a mai fi 
alte interese de apărat și de culti
vat, decât cele maghiaro-jidovesci.

Nu mai sunt der interese de 
cultură a limbei și a naționalității 
române. Ceea ce s’a spus în legile 
dela 1868, ceea ce a asigurat în- 
su-și purtătorul corânei ungurescl, 
au fost numai o șagă. Limba și cul
tura românescă, ce ne dau dreptul 
de-a ne sfătui și noi împreună Români 
cu Români, le-au mâncat vârcolacii 
mileniului!

De n’ar fi atât de triste urmă
rile îngâmfării și nebuniei maghia- 
risatorilor despotici, ar trebui să 
pufnim de rîs, vedând cum voiesc 
ei să-și întărescă rădăcina rassei lor, 
care nici după o miiă de ani încă 
nu a prins cum se cade în pămân
tul culturei europene.

Dâr, ori cum ar fi, Românul, 
care nu de o miiă, ci de un timp 
îndoit atât de îndelungat a privit în 
fața atâtor primejdii fără ca să se 
perdă, n’are a se mai teme adi, de
cât numai de neînțelegerile și des- 
binările din sînul fraților săi. De 
vom fi uniți între noi și tari în cre
dința marelui viitor, ce ne suride, 
noi Românii vom rîde numai de 
nebuniile milenare ale contrarilor 
noștri.

Revista politică.
La incidentele din Serbia. Minis- 

strul - președinte sârbesc Novacovici 
a adresat o circulară cătră toți re- 
presentanții Serbiei în străinătate, 
în care acentuâză, că guvernul sâr

besc a încercat tote mijlâcele pei 
de-a năduși ura, pe care o nutresc 
poporul sârbesc față cu Ungarit 
dâr durere, ria fost in stare st fac 
acesta. La arderea stegului maghis 
părtă în prima liniă vină guverni 
ungar, care în sumeția și fudulia sa 
pus în programul milenar închinî 
rea stegului și a emblemei sârbesc 
In fine Novacovici spune în circi 
Iară, că la tote acestea se mi 
adaoge apoi și tractarea vitregă a St) 
bilor din Ungaria, deci nu e mirare, c 
poporul serbesc e înverșunat contra Urle 
glviarilor. Se anunță mai departe dii 
Belgrad, că regele Alexandru cu to 
prețul voiesce să împedece pentru pre 
sent repășirea ministerului-Novacc 
viei, ca nu cum-va împrejurarea acest 
se fă privită ca o satisfacțiă Ungariei.

*
încoronarea Țarului Rusiei. I 

Moscva se fac în conținu fârt 
mari pregătiri pentru serbarea înco 
ronărei părechei imperials rusesc: 
Ministrul de interne rusesc a da 
deja ordin, ca autoritățile să-și aș 
târnă tâte scrisorile oficiâse în Mos 
cva, unde se va face încoronarea, ș 
unde se mută de pe acum minis 
teriile și autoritățile mai înalte. L. 
încoronare sunt așteptați peste u 
milion de streini', drumurile tâte s, 
pavăză din nou, casele se coloreză 
și necontenit trebue să se formezi 
trenuri estra-ordinare din causa cir 
culațiunei vii. Țarul a destinat 11 
miliâne ruble pentru spesele înco 
ronărei; spesele deputațiunilor se urci 
la 44 miliâne ruble, și se crede, ci 
peste tot serbările vor pune în Mos 
cva în circulațiă 150 miliâne ruble

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Predealul.
Comuna Predeal din valea Prahovei, 

aședată în una din cele mai frumăse posi- 
țiunl ale Țârei românescl, merge cu pași 
repedl spre progres.

Nu sUnt nici 50 ani de când a început 
a ființa ca cătun lipit de Sinaia, și nici 
11 ani de când ființeză ca comună rurală 
de sine stătătore, și cu tote astea, în acest 
timp scurt, a ajuns a fi în multe privințe 
model, nu numai pentru comunele rurale 
din întrega țâră, ci chiar pentru multe din 
comunele urbane.

Locuitorii acestei comune, fiă cei sta
bili aci, fiă diferiți! funoționarl ai căilor fe
rate, bisericei, școlelor și ai diferitelor in- 
stituțiunl, toți cu toții se luptă să facă 
ceva bun pentru înfrumsețarea și propășirea 
comunei în tote direcțiunile posibile. Pote 
curățenia aerului de munte curăță în ini
mile tuturor personelor cu dor de muncă in
vidiile și urile personale, cari, ca în orl-ce 
localitate, nu pot lipsi, și când e vorba de 
cestiunl capitale, cestiunl de interes gene
ral, îșl premenesc inima cu haina de săr- 
bătore a binelui și îi vedl pe toți grămă
diți la olaltă, lucrând și ducând tot-deuna 
înainte cu bun succes operile începute.

Nu-i mai puțin adevărat, că Adminis
trația Domeniului Coronei, Casa Regală, 
funcționarii administrației publice mari și 

mici au dat tot-deuna un concurs deosebit 
acestei comuni.

Nu voiă să laud comuna Predeal, căci 
nu acesta este scopul presentului artiool, 
dâr judece orl-cine fără pasiune, dâcă o co
mună rurală încă tînără nu merită laudă, 
când ea posedă: 4 școli, din cari două în- 
clestrate cu ateliere școlare de lucru, con
duse de 4 învățători, 2 învățătâre și un 
măestru de lucru, o Mănăstire și o biserică 
Regală, trei gări și o vamă internațională, 
o fabrică de postav, una de hârtiă, una de 
sticlăria, una de bețe de chibrituri, mai 
multe de firistrea, fabrici de var alb și ne
gru, fabrici de brândeturl, fabrică de sa
lam, fabrică de cărămidă, un sanatoriu 
pentru studențl, carieri bogate de pâtră, 
drumuri funiculare etc. etc. Ba ceva mai 
mult, la gara Predeal prin stăruința func
ționarilor, în cap cu neobositul șef D-nul 
Romulus Bersan, s’a construit o baiă cu 
abur cum rar găsescl. — Ce să mai vorbesc 
de celelalte construcțiunl I ? Vilele Adminis
trației Domeniului Coronei, ale Casei Re
gale, mulțimea hotelurilor și chiar casele 
locuitorilor, mai tote în stil nou și plăcut, 
fac din acâsta vale îngustă a Prahovei o 
adevărată panoramă.

Pe teren cultural. fără să mai vorbesc 
de școle și corurile lor, dâr comuna Pre
deal posedă deja de 4 ani o secțiune a 
„Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Ro
mânilor*, o societate de cântări „Concordia* 
în Azuga, un comitet pentru înfrumsețarea 

comunei, și e în ajun de-a înființa o so
cietate economică, care să lucreze într’o 
direcțiune cu totul nouă, înfrumsețarea aces
tei comuni. — Și când te gândescl, că tote 
acestea s’au făcut într’un timp așa de scurt, 
vrând nevrend, trebue să admiți, că pe 
acâstă vale, în întrâgă comuna Predeal, 
esistă o mișcare viă, o mișcare demnă de 
imitat.

Cine a cetit scrierea D-lui I. G. Ba- 
beș întitulată „ Din plaiul Peleșul* îșl pote 
face o idee de ce a fost și, întru cât-va, 
de ce e Predealul, totuși ca să se pdtă con
vinge cine va de minunățiile naturei, com
binate cu activitatea și sagacitatea spiri
tului omenesc, trebue să le vadă aidoma, 
ca să-i rămână o suvenire plăcută, pe care 
să n’o mai uite nicl-odată.

Dâr să viu la cestiune, căci cum am 
spus mai sus, nu ca să laud comuna Pre
deal a fost scopul meu, ci ca să arăt în 
trâcăt, că și dama, femeia Predelână, n’a 
voit să rămână un moment mai jos ca so
țul ei.

Simțită de necesară în totă lumea 
cultura cât mai raționată a femeii, s’a în
ființat anii trecuțl în Bucuresci prima so
cietate pentru cultura profesională a femeii. 
Acestă societate, care orl-ce s’ar dice, are 
un ideal forte măreț, pănă anul acesta nu 
și-a făcut secțiuni și în alte orașe mari, pe 
cari țera nostră le are, adecă voiîi să <jic, 
că damele din orașele, cari după Bucuresci 
sunt mai populate în țera nostră, nu s’au 

grăbit să imiteze centru. Și cum să ni 
admir eu, der, activitatea, silința nobilă i 
Domnelor din Predeal, când ele au reuși 
să înființeze aici, în creerul munților, < 
doua secțiune a societăței pentru culturi 
profesională a femeii, căreia i-au dat ce 
mai frumos și mai potrivit nume pentrt 
acâstă vale, atât de mult cântată de o fe 
meiă română, i-au dat numele „Cârmei 
Sylva*.

Era o plăcere, un ce vrednic de ad 
mirat, cum Domnele din comitetul de ini 
țiativă, alergau în sus și în jos, compli 
mentau, visitau, serviau, chiar pe tote ce
lelalte Domne, numai și numai spre a-h 
vedâ cât mai curând grupate în juru 
aceleeașl idei, numai spre a vedâ realisai 
scopul ce urmăreau: înființarea unei sec
țiuni, a societăței damelor, în Predeal.

D-na Kivu lonescu, împreună cu D6m- 
nele Igiiosianu, Mihăil»seu și Cristescu, in
stituite în comitet de inițiativă, au putui 
în fine să înscrie un număr de peste 4E 
membre și 12 membri, cu cari apoi au rea- 
lisat înființarea secțiunei.

In sala de așteptare clasa I a gărei 
Predeal, din secsul frumos erau adunate, 
în diua de 8 Februarie, aprope tot ce oo- 
muna Predeal are mai bun, fiă ca posițiune 
socială, fiă ca cultură și instrucțiune, domne 
și domnișore, tote gata a dovedi, că fe
meia când voesce, pote să se ridice în sfo
rile mai înalte.

Dornna Găvănescu, Președinta corni- 



erbarea Mileniului printre Români-
(Coresp. part, ale „Gaz. Trans.“)

Hațeg, 14 Maitt 1896.
Onorată Redacțiune! La noi fastivită- 

le millenare, arangiate la oomandă, oâte- 
i cjile §au decurs în liniște, fără de a fi 
mturbate de nimic. Așa, că să le iau pe 
>nd, amiuteso, oă în 9 Maid au fost festi- 
tățile școlare, cari s’au arangiat de cătră 
idlele comunale în institutul șodlei de fe- 
țe, conduse de călugărițe.

La acâstă festivitate șoolară s’au pro- 
is cu o piesă întitulată „Râgalom11., în 
ire piesă câte un actor a representat: 
’ungaria, Serboica, Româna și Tăuta. Hun- 
iria era dominantă, pe când colelalte în 
)lul lor se închinau Hungariei, ca sub- 
Igate. La aoeste festivități ou părere de 
Su trebue să spun, că și câteva domne ro- 
âne nu s’au rușinat a lua pat te, ba înveță- 
rea română din loc în tablou a represen- 
\t pe Rosgonyi Cecilia, oe scandal!

a tul ui oentral, venită espre din BucurescI
1 urma învitațiunei, ce i-s’a făcut, a des- 
his ședința cu discursl următor:

„Domnelor și Domnilor
„D’abia un an de când s’a întemeiat 

Societatea pentru cultura profesională a 
femeii în capitala mândră a Regatului 
nostru, acolo unde condițiunile de viâță 
socială dau voiă gândirei femeescl, a-șl 
lua drumul spre sfere mai înalte și mai 
senine, acolo, acolo die, s’a conceput ideia 
unei asociațiunl femeescl, al cărei scop 
este independența femeii pe teren econo
mic, fiind-că nu se scie astădl ce va aduce 
,diua de mâne, să nu fim prinse de mrâja 
nevoilor și să încrucișăm brațele în fața 
desastrului. Aceste idei d’un viitor nesi
gur pentru sorta omenâscă, în țările apu
sului: în Anglia, Germania, America etc., 
s’a căutat să le subjuge și să le înfrângă 
,prin muncă.

„Obstacolele, ce le întâlnea Societatea 
nostră direct sâu indirect, erau mari, și mij- 
locele de luptă mici, forte mici, mai ales 
că femeia română cu greu o dai la muncă 
cu greu o scoți din obiceiuri ale unor 
vfemurl de tristă amintire pentru noi. — 
A trebuit energiă multă. — La apelul nos
tru multe Domne și Domnișore de inimă 
au răspuns în număr îndestulător, pentru 
a pute mșgheba o grupare, în jurul unui 
Drapel pe care stă scris idealul nostru: 

„Pavăza viitorului e munca cu sîrguință.
„Der strigătul nostru de adunare nu

La festivitățile bisericesol de Dumi- 
eoă au luat parte numai funoționarii și 
dano-maghiarimea. In biserica română 
r. cat., afară de preot și cantor, numai 
wetătoriul a fost present, în cea gr. orient, 
răși numai preotul și cantorul cu două 
âmne pline de curiositate.

In fine amintesc, că din 9 Maifi ca- 
sle maghiarilor au fost în conținu îm- 
odobite cu stâgurl unguresol. Aceste ste- 
uri două s’au bucurat de liniște, der 
i 11 Mai ti nisce făptuitori necunoscuțl au 
tat jos tricolorul maghiar dela școlă maghiară 
au rupt și l'au împărțit în deosebite locuri, 
ără cu deosebire au fost împărtășiți din 
l Maghiarii, cari nu au arborat tricolorul.

Poliția din loc, în frunte cu căpitanul 
5u Lenkes, au pornit o gdnă ne mai pome- 
ită în oontra făptuitorilor. In 12 Maia d-1 
ăpitan, însoțit de scriitorul Tocaciu, și 
irajameșterul gendarmilor Pauer au colin- 
at din birt în birt pentru ași aduna date, 
ă cine când s’a dus acasă ? Acesta pro- 
edură a poliției era atât de oomică, încât 
mul nu se putea stăpâni de-a nu compa
nii pe d-1 căpitan.

In urmă, simplu numai pe bănuell, ieri 
u fost deținuți 4 tineri români de cătră d-l 
olițai căpitan Lenkes și ascultați totă cțiua. 
)e diminâță pănă sera tinerii au fost in- 
srnațl la magistrat.

In contra procedurei arbitrare a po- 
ției, ca representat al unui deținut, a 
rotestat energic în două rânduri tinerul 
dvocat Dr. Gavril Suciu. Căpitanul Len- 
:es, după ce în decurs .de 24 ore nu a pu- 
<it scote nimic compromițător pentru cei de- 
inuțî, în urme deselor stăruințe ale d-lui 

Dr. Gavril Suciu s’a vădut. silit a trans
pune afacerea judecătoriei de oerc.

Tinerii deținuți dela polițiă deci au 
fost escortați < la judecătoria, unde, împăr- 
țindu-se oauăă judelui Joviân Viotor, aoesta 
numai decât a ascultat partidele și pe 
lângă punerea pe picior liber a deținuților, 
a statorit pentru (Țua de astădl pertrac
tarea.

Pertractarea decurge în momentele 
acestea.

Judele în decursul pertraotărei s’a 
purtat strict, dâr obiectiv. Resultatul cer- 
oetărei e, că tinerii au fost declarați de ne
vinovății, și astfel „patrioții" au rămas cu 
buzele umflate.

Trist lucru, că cetățeni liberi numai 
pe basa'bănuelilor sunt trași în ceroetărl. 
Se orede tare, că fapta s’a săvîrșit de vre
un Maghiar, cu intențiune, ca se dea ocasiă 
la terorisarea Românilor.

jfetă d-le Redaotor icona fidelă a ser
bărilor milenare!

Rușine pentru cei cu banohetele, că 
atunci, când ei serbâză, nu se rușinâză de-a 
tortura prin șicanărl selbatioe pe paolnipii 
cetățeni ai statului!

Țăranii români din jurul Hațegului, 
peste tot nici că au vrut să sciă de serbă
rile unguresol, la cari nici prin minte nu 
li-a trăsnit de-a lua parte. Din motiv, oă 
nu au pentru ce să se buoure, au rămas 
nepăsători și față de serviciile divine co
mandate.

Peste tot, serbările milenare ale Un
gurilor au colorit prea bătător la ochi. Omul 
își închipuesce, că un bogătan mare îșl 
serbâză diua numelui și porunoesce la tote 
slugile lui să prăznuescă. Onâre celor ce 
au respins ou mândriă aoestă poruncă umi- 
litâre și rușine celor slugarnici!

Cu altă ocasiune îmi voiu lua liber
tate, d-le Redactor, a Vă mai servi cu 
câte ceva de pe țâra Hațegului.

Ali-hori-mori.

Din Livetjeni, în comitatul Hunedorei, 
ni-se scrie: Poporul din acâstă comună a 
stat departe de tămbălăul din 10 Maia, 
produs de Maghiarii și peroiunații din 
Petroșenî. Biserica gr. or. din acâstă co
mună, în cjiua sus amintită, n’a fost cer
cetată de nici un creștin, afară de preotul 
și învățătorul, acesta însoțit de câțl-va co
pii de școlă. Nioî clopotele nu s’au tras 
în acea di. Cantorii au lipsit ou desăvâr
șire. S’a slujit din partea preotului ou aju
torul învățătorului utrenia, liturgia însă nu 
s’a putut oficia, oăcl — ceea oe pănă 
acum nu s’a mai întâmplat — nici prescuri 
nu s’a adus la biserică în cjiua aoeea.

Oradea-niare, 13 Maia n.
Urmașii — înțeleg și pe cei noi — 

lui Tuhutum din Oradea-mare și-au serbat 
tămbălăul ou cea mai strajnică forță... Or- 
dinațiunea și provocarea dată de primarul 
orașului s’a dus în deplinire, arborând toți, 
fără distingere, stegurl ungurescl și luminând 
toți ferestrile.

Vandalismul din trecut, inseripțiunile 
milenare, ce se puseseră pe porțile Ro
mânilor, unde încă nu se arboraseră stâ- 
gurl și cari erau: „hi a lobogo, mert jajj! 
(Scote stâgul, că e vai!); mai departe de- 
olarațiunea șefului de polițiă, că nu ia 
asupra sa nici o răspundere pentru urmări: 
tote acestea au făcut, ca Românii de aici 
cu prilejul tămbălăului să arate „patrio
tism".

E tare trist însă, că și pe biserica 
episcopescă română gr. cat. s’a arborat steg 
unguresc! Indignațiă a cuprins inimile tu
turor Românilor de bine. Acjl încă fâlfăiă 
acel stâgl... E de sine înțeles, că acest 
fapt e a-se mulțămi maghiaronlui Lauran.

Tot astfel a voit și Goldiș, ca bise
rica română gr. or; să arboreze stâg, der 
dorința nu i-s’a împlinit, căci împotrivă i-a 
stat bravul naționalist, d-1 advocat Nicolae 
Zigre...

Goldiș, marele patriot, prin d-1 proto
pop Păcală, presidents senatului funda- 
țiunei „Zsiga“-ene, a provocat tinerii aoa- 
demiol de legea gr. or., ca să participe la 
slujba milenară, și să cânte în-cor, oa se-i 
audă fișpauul, viceșpanul și alte căpetenii 
unguresel, oe fuseseră învitatl la biserică. 
Der brava tinerime nu s’a lăsat să fiă fă
cută de rîs. Toți tinerii au stat departe 
de acea serbare, convinși fiind, că prin ea 
numai inimicii noștri sunt peamărițl. E 
svonul, că „patriotul" Goldiș ar fi insinuat 
tinerimea la direcțiune, pentru atitudinea, 
ce a luat’o față de serbările tămbălăului... 
Halal să-i fie !...

Serbările școlare s’au ținut în 9 Maifi. 
In ambele șoâle românesol s’a vorbit nu
mai de patriotism.

In 10 Maiii s’au făcut slujbe în tote 
bisericile, preamărind mileniul. In biserica 
gr. cat. a pontificat Episcopul Pavel, in 
cea gr. orient, vicarul Goldiș, pre care 
„Szabadsâg", foia locală spune, oă a rostit 
în limba maghiară ouvintele : „Provedința 
divină a poruncit, oa națiunea maghiară și 
română să trăâscă în legătură vecinie du
rabilă. Ambele au aoelașl viitor strălucit, 
ambele trebue să pieră!!" Acestea le-a dis 
viitorul în spe (!) episcop în limba ungurcscă 
în biserică, românâscă. ț)ioe „Szabadsâg", 
oă a oitat și din vorbirea lui Gozsdu ținută 
în parlament!...

Al doilea „maghiaron", canonicul Lau
ran, ca și dânsul să pâtă contribui, pănă ce 
prilejul e bine sosit, la preamărirea și glo
ria inimicilor noștri, în 17 MaiO n. o. a 

■aranjia cu preparandii români, al căror 
director e, în seminarul român gr. cat. o 
festivitate ungurescă in ono'rea mileniului al 
oărei program scr's unguresoe, e cât se 
pote de „patriotic", nelipsând din el nici 
„Szo0atu--al, cântat de oorul preparandial.

Care Român adevărat nu se va soârbi 
de ținuta acestui renegat! Rușine! — Să 
ne păcjim de aceste două unelte păoătose 
ale inimicilor noștri!

____ L.-J.

Deva, 15 Maifi.
Am trecut și peste tămbălăul mi

lenar.
La ședința festivă, ținută erl, — afară 

de cei câțl-va oficiali administravițî, — nici 
un membru român nu a luat parte..

Precum aud, atât fișpanul, oât și vice
șpanul au amintit faptul, că Românii s’au 
ferit a lua parte la aceste serbări. Sâra a 
fost oonduot cu torțe, fără multă însu
flețire.

In preejiua ședinței festive, pe mai 
multe oase românesol se puteau ceti urmă- 
torele: „Zâsslot Icitenni, vagy! 1 /“ „Kivi- 
lâgitni, vagy!!!“ (SoâtețI stâgul ! Iluminați! 
Ori de nu!!!), adecă o formală amenințare, 
ca Românii să pună stâgurl unguresol și se 
ilumineze sera.

Amenințările au au prins, și Românii 
nici n’au pus stâgurl nici nu au iluminat, 
de altă parte se vede, oă și poliția s’a în
grijit de cu bună vreme, oa eroii amenin
țători să nu ’șl potă eseouta planurile.

De-altoum serbările milenare întru 
atâta au însuflețit pe Meltoșâgoșii noștri, 
încât, de oătră seră, ohiar și oâte-va 
dame umblau „ou voiă bună" pe strade, 
— eră deputatul cel oâptăreț, . cu părul 
creț, încă și adl după amâcjl tot mai oânta 
la „csârdâs" în — hotel.

Frumosă introducțiă! Cum va fi sfir- 
șitul vom vedâ.

Oe ale mifienîuluâ.
Socialiști contra mileniului. Din Miș- 

colț se anunță, oă ou ooasiunea serbărei 
poporale milenare se urca pe tribună un 
conducător socialist și ținu o vorbire fârte 
vehementă contra mileniului și contra clasei 
bogate. Mulțimea adunată aplauda în mod 
frenetic pe vorbitor. De-odată însă se 
arunca o calfă de măcelar asupra socialis
tului, pentru ca să’l silescă să tacă, dâr

„s’a aucjit numai în capitală, puterea lui a 
„fost destul de mare, pentru ca să răsune 
„cât de departe, trîmbițând tuturor vestea 
„Asociațiunei, ce luase viâță.

„Carpații, bătrânii CarpațI, cari în 
„vremurile negre ale nâmului nostru sin- 
„gurl au ocrotit Românismul de sălbăticia 
„dușmanului, ei martori neclintiți ai sufe
rințelor și bucuriilor strămoșilor noștri, 
„nici de astă-dată nu și-au desmințit fala, 
„primind în sînul lor ideea pornită din 
„centru.

„Aci, în valea închisă de piscurile uri- 
„așe ale munților, boltiți de adurul frumos 
„al cerului, și scăldațl de șiroiele cristaline 
„ale Prahovei, aci unde natura se înfăți- 
„șâză sub o formă deosebită, nespus de 
„atrăgătore și unde viâța are mai mult 
„farmec, aci e locul prielnio și sigur, unde 
„ideile mari și sâlutare prind și-și iau ființă.

„Posta mi-a adus cjilele trecute soirea 
„întemeerei unei noi secțiuni a „Societăței 
„pentru cultura profesională a femeii", soire, 
„care mi-a produs o mare bucuriă.

„Femeia română începe serios a gândi 
„la posiția ei, preparându-șl chiar terenul 
„pentru luptă, îșl oțelesce armele de pândă 
„atât pentru vremuri grele, când nenorocul 
„ar deslipi-o de șeful familiei (bărbat sâu 
„părinte), căci așa se socotesce mai mult 
„prin us, de cât prin lege, cât și pentru 
„alte împrejurări.

„De acum, societatea nostră, secția 
„BucurescI, va mai avâ un nou tovarăș 

„la muncă, va avea sprijinul societăței D-v. 
„secția Predeal.

„Prin dănii făcute de persone filan
tropice, prin representațiunl teatrale etc. 
„societatea din BucurescI a reușit a-șî forma 
„un mio fond, ba chiar a putut deschide 
„o școlă profesională, unde fetele și femeile 
„române să potă deprinde o meseriă în 
„cel mai scurt timp, și un bazai* 1, în care 
„lucrâză persone cunoscătore, și societatea 
„le salariază, înlesnindu-le cu chipul acesta 
„mijloce de traih.

„D-Vostră, ca și noi și ca tote de si
ngur, cari au întreprins lucrări grele, der 
„necesare, veți întâmpina dificultăți multe 
„la început.

„Dâr nimic să nu vă desarmeze de 
„ouragiul, cu care ați întrat în acțiune și 
„care vă face cinste!

„Prin comună înțelegere și îndelun
gată stăruință, socotind de altă parte și 
„sprijinul asociațiunei din capitală, veți 
„atinge idealul, ce ați avut în minte, când 
„ați gândit la întemeierea societăței, ideal, 
„de sigur la care și noi gândim și la care 
„trebue să tindă orl-ce femeiă, ce simte și 
„gândesce curat românesce.

„Anul acesta, serbarea unui an de 
„viâță a societăței nostre, printr’o fericită 
„întâmplare este imediat urmată de serbarea 
„inaugurărei unei filiale a acestei societăți. 
„Am fi prea fericite, dâcă serbarea aniver- 
„sărei a 25 ani de viâță a societăței ar 
„coincide cu întemeierea unei a 25-a fili- 
„ale a ei.

„Viitorul ne e necunoscut, el pote 
„veni cu bine sâu cu rele, vremea desă- 
„vârșesce spiritele, și nevoia înlesnesce mij- 
„lâcele; noi să nu ne descuragiăm, ci cu 
„firma credință în munca, ce depunem, să 
„așteptăm viitorul, viitor, în care îmi place 
„a crede, că se va putâ dice:

„Din GarpațI și pân’ la mare 
„De la Tisa 'n răsărit, 
„Se cântăm cu mic cu mare 
„Visul nostru s’a ’mplinit".

„Mulțumindu-vă de deosebita cinste, 
„ce mi-ați făcut învitându-mă, să presidez 
„adunarea D-v., vă urez din inimă isbânda 
„cea mai desăvârșită, ce pote încorona o 
„operă ca a D-vostră“.

*
După cum se vede, discursul Domne 

Găvănescu, deși puțin cam pesimist, totuși 
un buchet de idei, dorintl și energiă, do- 
vedesce scopul și stăruința, cu care Dom- 
nele au să ducă mai departe opera înce
pută. Discursul acesta a fost de mai multe 
ori întrerupt și la fine acoperit, de aplau- 
sele prelungite ale adunărei.

După D-na Găvănescu, D-na Kivu 
lonescu, actuala casieră a secțiunei, în mod 
cât se pote de natural, a rostit următorele 
cuvinte prea espresive și destul de pro
nunțate :

„Domnă Președintă
„ Domnelor, Domnișorelor și Domnilor Membri !

„E un moment prea înalt, prea feri
cit pentru mine, momentul acesta, când îm
preună cu D-v. putem în fine să punem
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mulțimea înfuriată apucă pe calfă și’l pu
recă biDe. In fine întrevenind poliția și 
gendarmeria se iscă un golomoț grozav, 
patrioții se tocau împrumutat în cap, așa că 
mulțl, între oarl și primarul orașului, au fost 
greu răniți. Vorbitorul socialist a fost pus 
în lanțuri și a fost escortat în căsarma 
gendarmilor.

*
Steag negru milenar. In comuna Kon- 

doroș a produs mare agitațiă faptul, că cu 
ocasiunea cjilei festive milenare, țăranul 
Ioan Kohut a arborat pe casa lui steag ne
gru. Fiind întrebat pentru ce o face aoâsta, 
Kohut răspunse oă după serbarea milenară 
are să urmeze multă jale.

*
Ce a vorbit rabinul din Brașov? Alal- 

tăerl a țiout în sinagoga din Brașov ra
binul Albert Wezel o predică milenară. In 
vorbirea sa Wezel accentuă, că colorile tri
colorului maghiar de origine sunt colori ji
dane și adecă: oulorea roșiă a fost colârea 
seminției Ruben, cea albă & seminției Lewi 
și cea verde a seminției Simon, și tâte 
împreună formeză emblema domniei, înțe- 
lepoiunei și a speranței, care și pe viitor 
va fi dătătore de ton pentru Jidani. Cea 
mai miraculosă mărturisire a numitului ra
bin a fost însă următorea: „Gradul de în
țelepciune al unui popor se pote ounosce 
din modul ou care tractâză pe conlocui
torii jidani. Evreii represintă arătătorul pe 
orologiul lumei. Arătătorul acesta câte odată 
stă pe loc (negoț rău ! de altă-dată însă 
se cutremură (Krach!). Jidanul este cel 
mai fidel și sigur termometru pentru 
umanitatea guvernelor (!!)“ Bravo Schmul 1

*

Mileniul între Români. Din Sebeșul 
săsesc se anunță, că majoritatea Românilor 
și Sașilor de acolo nici n’au luat la cunoș
tință mileniul și steaguri maghiare de 
abia s'au putut vede pe casele autorități
lor publice. In comuna Șușag se cjice, oă 
poporațiunea română fiind sedusă a mers 
în haine de serbătore la biserică, unde no
tarul Simion lunculescu a ținut o vorbire 
patriotică, Zi°®nd intre altele, că „tot-de- 
una să fiă patria înainte de tâte celelalte11. 
Ne mai pomenit a fost însă luorul ce s’a 
petreout în comuna Avas-felsofalu (?) unde 
după cum anunță „Bud. Hirl." directorul 
Victor Mureșianu după-ce a ținut o vor
bire patriotică cătră tinerimea școlară a 
pus pe școlarul loan Cighi se jd' e in numele 
conșcolarilor săi că tot-dăuna îșl va iubi și 
adora patria.

Manifestația Ieșenilor.
lașî, 3 (15) Maiă 1896.

Stimate Domnule Redactori
Liga culturală, studenții universitari 

și cetățenii ieșeni au sărbătorit <}’ua de 3 
(15) MaiQ. La 2 ore p. m. s’a ținut o în
trunire în sala teatrului.

D-nul Culianu, reotorul Universității și 
președintele Ligei, a arătat în câte-va cuvinte 
bine simțite însemnătatea dilei. După acâsta 
a vorbit profesorul universitar d-nul A. D. 
Xenopol timp mai bine de o âră despre 
revoluțiunea Românilor din Transilvania 
din 1848. La urmă a vorbit d-nul Tanovi- 
ceanu, profesor universitar, protestând con
tra serbărilor milenare. întrunirea a ținut 
pănă la 4 ore p. m.

După întrunire s’a făcut o manifesta
ția pe strade.

Convoiul, osre număra cel puțin 
6000 de omeni avend în frunte stindardul 
Ligei, stindardul studenților, stindardele 
diferitelor sooietățî, a percurs în sunetul 
musicei strada Unirii, strada de sus, oprin- 
du-se în strada Lăpușneanu d’inaintea lo
calului societății studenților universitari. 
Aci studentul Dragomir a ținut un discurs. 
De aci convoiul a perours strada Lăpuș
neanu împodobită cu numărdse stindarde 
tricolore, oprindu-se în fața looului istorio, 
la Petru Băcalu, unde s’a jucat hora Unirii 
în 1859 ou ooasia unirii principatelor, as
tăzi locul unde se află otelul România. Aci 
a vorbit studentul Misirliu.

Convoiul s’a îndreptat mai departe 
în spre statua lui Ștefan oel mare, per- 
curgând strada Ștefan cel mare. Statua 
era decorată forte frumos cu-o mulțime de 
stegulețe. Aci au ținut discursuri d-nul 
Atanasiu profesor la liceu, d-nul Mitescu 
student și d-nul Gheorghiade, profesor. Ma
nifestația s’a terminat la orele 6 p. m.

Cbzesp.

Afacerea brutalităților polițienesc! 
în dietă.

Dumineca trecută, cu ocasiunea marei 
adunări arangiate de Ugron și soți în fa- 
vorea întroducerei sufragiului universal, „pa
trioții" budapestanl s’au bătut ca orbii, to- 
candu-se in cap unii pe alții cu rudele dela 
stindarde, cu pietri și cu tot ce le venia 
în mână. A fost un scandal ne mai pome
nit: unii altora și-au tăiat ureohile, și-au 
spart capetele, și-au ciuntit nasurile. Chiar 
caii dela trăsurile de pe strade s’au spăriat 
și au început să fugă, călcând în piciore 
bărbați, femei ș copii. Streinii,4a ari vor fi 
mers la esposiția din Budapesta, au avut

ce vede, mai ales că era tocmai diua de 
10 Maifi, când „civilisatorii Orientului" 
arangiaseră serbările milenare bisericesc!.

Afacerea a ajuns acum în dietă. De
putății Sima Ferencz și Visontai Soma au 
adresat fiă-oare în ședința dela 13 Maifi 
câte-o interpelare ministrului de interne 
Perczel. Ședința a fost forte furtunosă în 
tot timpul cât s’a discutat asupra acestei 
ceetiunl.

Desider Perczel, ministrul de interne, 
răspundend interpelanților de mai sus, 
spune între altele, oă poliția a ajuns la cu- 
noscința, că la aoel meeting se prepară în 
primul loc demonstrațiune în oontra statu
lui ungar, mai ales în contra mileniului și 
esposiției, ba chiar și în contra claesei mai 
bogate.... (Mare sgomot, contraziceri și ne
liniște.)

Gabr. Ugron: Ticăloșiă! Minoiună! 
(Mare sgomot. Președintele sună clopo
țelul.)

Polongi: Cine Zice acâsta? Spune-ne 
oine Zice?

JBartha : Cerem doveZl 1
Ministrul Perczel: Mă rog, ascultați-mă, 

vi-le voiă spune.
Polonyi-. Avem dreptul de-a sci, cine 

minte astfel de lucruri despre noi!
Ministru Perczel-. Căpitanul de polițiă 

a pus și condiția... (Strigări în stânga es- 
tremă: Cine minte? Rușine! Infamiă!).... 
Căpitanul a pus și condiția, că la meeting 
să se folosescă numai stindarde în oolorl 
naționale.

Polonyi-. Cine minte?
Bartha : Cerem dovedi!
Ministrul Perczel'. ....și, On cameră, 

sciu dela dmeDl vredniol de încredere.;.
Polonyi: Cine-i acela? Cine-i acela? 

Spuue-i numele!... etc. eto.
Asta a mers tot așa, pe cât timp a 

vorb’t Perczel. Președintele suna mereu olo- 
poțelul și era un sgomot infernal.

Printre nesfîrșitele întreruperi, minis
trul spuse, că la meeting, în contra ordi
nului polițienesc, au fost duse și două stin
darde roșii (sooialiste), și că membrii adu
nați n’au oâutat cântări patriotice, ci un 
imn al muncitorilor ou caracter internațio
nal. (Aci Polonyi întrăbă: Dăr Gotterhalte 
mai frumos a fost, când s’a cântat la des
chiderea esposiției ?) Spune apoi ministrul, 
că mulțimea nu s’a supus ordinelor și ins
trucțiunilor polițienescl și de aci a prove
nit conflictul, der nu poliția a atacat mai 
întâi, ci mulțimea, care unui polițist îi 
crepâ oapul cu un stindard, așa oă el e 
aoum în pericul de mârte. Tot așa a)țl 
3—4 polițiști au fost bătuți cu petri și

bâte, încât și astăZl zac în spital. Numa 
după aceste atacuri a început poliția să 
scotă arma și să se apere etc.

Răspunsul acesta al ministrului a dat 
nasoere la nouă disouții vehemente. „Pa
trioții" deputațl s’au certat tâtă ședința, 
ca Țiganii la ușa oortulni.

SCilRSLE DILEI.»
— 4 (16) Maiti.

Studenții arl-creștinî dela universita
tea din Viena arangiaseră dilde trecute 
mai multe demonstrațiunl antimaghiare și 
antimilenare. Acum reotorul universității 
a deolarat, oă nu va mai suferi să se adune 
studenții în grupuri mai mari și oă poliția 
va expulsa pa toți acei studențl universi
tari din străinătate, cari au subsoris ou- 
noscutul protest contra mileniului. Așa der 
persecuțiile deja se pornesc, și încă în 
Viena !

— o—
Românii Maramureșeni, după cum se 

vede din foile unguresol, nu s’au pre însuflețit 
nici ei pentru „serbările milenare" ale Ungu
rilor. Așa deesemplu, la Siget în săra de 10 
Maiă tote casele și tote edificiile publioe, 
atât ale Ungurilor și Jidanilor, oât și ale 
Rutenilor au fost iluminate pompos. Numai 
în ferestrile bisericelor române și în ale 
oasarmei armatei comune „nu se afla niol 
măcar un opaițl", cum Z*° gazetele ungu- 
rescl. Fițuica patriotioă „Mâramaros" e ou 
deosebire „scandalisată" de vestea, oă pre- 
feotul internatului român din Siget, văZend 
pe un student român purtând cocardă un- 
gurâscă, l’ar fi provocat, să arunoe oooarda, 
căci nu e românesoă. Ne-am bucura dăcă 
am sci, oă frații noștri din Maramureș în
cep și ei să dea doveZl mai puternice de 
românism și ambițiă națională.

—o—
Nou cor de plugari. Din Checheș, în 

comitatul Timiș ni-se sorie: Cor nou s’a 
înființat în comuna nâstră prin neobositul 
și bravul învățător Sofroniu Rdcovițian, prin 
a cărui eirguință și Ja bravilor ooriștl, în 
Ziua S-tei învieri s’a cântat întâia-âră S. 
Liturgiă tâtă, încât locuitorii din Cheoheș 
au rămas încântați și nu soiu oum să 
dea laudă bunului DumneZeu, că au noroo 
de așa învățător. In Z'ua de S. Gheorghe 
corul a dat concert în oomuna Labașinț 
la inițiativa dom. pădurar Georgiu Suciu, care 
s’a făout tot-odată și membru fondator cu 
o sumă de 10 fi. v. a. Societatea nâstră aduce 
și pe calea publicității mulțămirea cea mai 
cordială. — Vasile Jivcovioiu, corist.

temelia unei secțiuni a „societăței pentru 
cultura profesională a femeii", instituțiune 
menită să ridice cât mai mult prestigiul 
femeii și s’o facă ast-fel a eși din cercul 
prea limitat, prea îngust, ce i-se hărădise 
pănă acum. Măgulirea nostră, cred eu, e 
cu atât mai mare cu cât noi Predelenele, 
am fost cele d’întâifi, cari ne-am făcut ecoul 
colegelor din capitală, stăruind pentru în
ființarea acestei secțiuni.

„Scopul societăței pentru cultura pro
fesională a femeii, fiind cunoscut la cea 
mai mare parte din D-v. și mai ales în 
urma accentuatului discurs al D-nei Găvă- 
nescu, cred, că nu mai e nevoiă să insis
tăm mai mult asupra acestui punct, ci în 
dorința avidă de a vede secțiunea progre
sând cu pași repcdl pe calea, ce și-a de
semnat, părerea mea e, să ne mărginim 
asupra următorelor puncte:

„In unire tote să alegem un comitet 
dintre noi, care să conducă interesele sec- 
țiunei, bine înțeles sub controlul secțiunei 
centrale (BucurescI) a cărei fundatore este 
D-na Elena Găvănescu, căreia trebue se-i 
aducem omagiele nostre, pentru că a luat 
inițiativa și, lucrând fără preget, a putut 
înființa acestă societate unică în țâra nos
tră, operă destul de măreță căutând ast
fel a ne pune pe aceeași liniă cu statele 
civilisate.

„Sciut este Dâmnelor, și Domnilor, că 
pănă anul trecut, nimănui nu i-a venit în 
gând o ideiă atât de sublimă, mărâță și

umană, ca cea prevădută în art. 2, 3 și 6 
din statutele acestei societăți, cu care ne 
putem în de ajuns convinge de idealul, de 
scopul măreț, ce a călăuclit pe D-na Gă
vănescu.

„Cu toții seim, Domnelor și Domnilor, 
cum fetele lipsite de mijlâce, cu tote apti- 
tudinele manifestate pentru vre-o profe
siune, ne mai avend unde alerga, întră la 
câte-o croitoriă, și în loc de artistă devine o 
nenorocită, espusă tuturor miserielor și pre
judiciilor omenescl, grațiă relei alcătuiri 
sociale.

„De aceea cum am cțis, scopul acestei 
adunări e să alegem dintre noi un comitet, 
care ajutat de tote D-le membre și toți 
D-nii membri, să lucreze cu tragere de 
inimă pentru secțiune, procurându-ne ast
fel prin adunările ei, pe lângă o instruc
tivă distracție și capital secțiunei, er atunci, 
când vom ave fonduri în de ajuns, să pu
tem întreține una seu două eleve, cari au 
terminat cursul primar aici în școlele co
munei nostre și cari vor avă aptitudini 
speciale, să le putem die, trimite și între
ține în școla societății, care deja funcțio- 
nâză la BucurescI și a cărei conducătore 
este tot D-na Găvănescu, ajutată de alte 
Domne Profesore dela școla profesională. 
Aceste trimise ale nostre sigur vor fi pri
mite conform statutelor. Er mai târdiu, și 
nu tocmai mult, căci eu sper într’un viitor 
mai apropiat, când timpul și mijlocele ne 
vor permite, vom înființa un atelier de

croitorie și mode, care după cum scițl, ne 
lipsesce cu desăvârșire din acestă localitate 
atât de populată.

„Am Zis) c& cred într’un viitor mai 
apropiat și strălucit al secțiunei mostre, 
căci nu trebue un moment să ne îndoim 
nici de bună voința Domnilor din locali
tate, căci Dumnealor în tot-deuna au dat 
probe prea pipăite de fapte bune în ceea 
ce privesce scopurile filantropice, cum de 
esemplu cu ocasiunea de față a secțiunei 
nostre. V’o mărturisesc dela început, n’a- 
veam atât curaj a propune D-lor de față; 
am încercat însă, și văd, că nu m’am în
șelat.

„Domnelor și Domnilor, nu voiu să 
măgulesc, să fac complimente nimănui, der 
permiteți-ml să vă spun, că o vie mulțu
mire sufletescă a simțit inima mea și a tu
tor Domnelor din comitet, când am vădut, 
că ori cui ne-am adresat, ori cărei dame 
i-am făcut apel, fiă română, fiă streină, nu 
numai că nu ne-a refusat, ba din contră 
au primit cu multă plăcere, și avem fermă 
convingere, că vor contribui și de aici 
înainte pentru acest scop măreț, bine în
țeles, pe cât posibil va fi.

„’Ml place a crede într’un viitor fru
mos al secțiunei nostre, cu atât mai mult, 
cu cât seim, că pe lângă noi se vor asocia 
și representanții secsului tare, cari ne vor 
ajuta, ne vor încuragia, ne vor sprijini, în 
fine ne vor da tot concursul și din punct 
de vedere moral și material; se afirmă

acest sprijin de probele ce avem pănă în 
present. D-nii Saletas Igiroșian, Franț Mak, 
Kivu Ionescu, Dem. Ripenu, Constandinidis, 
Bulgărescu, Cioponea, Alecsandrescu și Cris- 
.tescu s’au grăbit, pe de o parte a se înscrie 
în secțiunea nostră, er pe de altă parte 
s’au grăbit a bine cuvânta și lăți propa
ganda secțiunei cu un interes deosebit, care 
le face onore. Esemplul dat de D-lor va 
fi, cred eu, imitat, și în curând să sperăm 
că nu va fi bărbat june seu însurat, care 
să nu fiă înscris în secțiunea nâstră.

„Aceste Zise, îmi permit Domnelor și 
Domnilor, ca în numele comitetului de ini
țiativă să aduc viile nostre mulțumiri tuturor 
Domnelor, Domnișârelor și Domnilor, cari 
s’au grăbit a participa la constituirea acestei 
secțiuni, âr înainte de a termina, nu pot, 
să nu-mi arăt satisfacția deosebită, ce-mi 
predomină aZî sufletul, văZend că femeia 
pășesce cu pași- gigantici cătră mărețul 
ideal „Emanciparea".

„Trăiască der Femeia!! Trăiască So
cietatea !!"

„Trăiască Dinastia Română".
— După discursul D nei Ionescu, aco

perit, asemeni, de aplausele unanime ale 
adunărei, s’a procedat întâiu la alegerea 
numelui ce trebue să porte secțiunea. 
Propunerea susținută și argumentată, ad
misă de adunare, a fost, că secțiunea să 
pârte numele „Carmen Silva*, numele cel 
mai frumos și mai mult cântat pe valea 
superiâră a Prahovei.
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Ședința festivă a comitatului Brașov, 
irangiată la poruncă în onorea mileniului, 
i’a ținut acjl înaiDte de amedi. Au luat 
oarte la ea funoționarii dela comitat, după 
ai representanții cercurilor ungurescl, în 
frunte cu notarul jidan dela Zizin, îmbră- 
3at în „diszmagyar", er la c6dă represen- 
;anții oercurilor săsesol. UmenI indepen
denți forte puțini, Români ca’n palmă. Așa-i 
jând se faoe voiă bună la poruncă. Apoi 
36 vet}! luorul naibii: la 6rele ll3/4, tocmai 
3ând s’a început ședința, oe s’a ținut în 
jasa Sfatului din piâță, orologiul din tur
nul acestei case B’a oprit. Se cjioe, că patru 
porumbei, doi albi și doi roșiatici, s’au 
așecjat pe brânca ceasului în partea de 
oătră mâcjă-nopte - răsărit, făcând să se 
oprâscă ceasul. Poporul nostru orede, că 
acâsta este un sămn rău pentru „mileniștl!“...

—o —
Nou advocat. D-l Dr. Ștefan Morariu 

aduce la cunoscință publioului, că șl-a des
chis canoelaria advocațială în Ciușiu, piața 
bucatelor (belkozâp) Nr. 15.

—o—
Mortea unui student betrân. In 

Greifswald a murit c}9ele aoestea un stu
dent, care n’a fost mai tînăr decât de 70 
ani. Pănă la mârte a fost tot student, în 
fiă-care an se inscria regulat la facultatea 
teologică, der nu depunea nici un esamen. 
N’avea nici o grijă și nici o supărare, ci 
numai bea și fuma. Un unchiG bogat îi 
lăsa o avere considerabilă cu condițiunea, 
oa pănă ce îșl va urma studiile să oapete 
interesele dela acea avere, și acesta a fost 
motivui pentru ce respectivul student a 
tot studiat pănă la etatea de 70 ani.

—o—
Colera în Egipet. Din Cairo se anunță, 

că în Egipet bântue în mod îngrozitor 00- 
lera asiatică. Toți egiptenii mai cu dare 
de mână părăseso țâra. Astfel pe vaporul 
_Semiram:s“ au sosit alaltăerl în Triest 156 
de locuitori din Alexandria. Conform de
peșelor sosite, erl s’au îmbolnăvit în Cairo 
de coleră 36 persone și 22 au murit.

—o —
Musica militară a regim, de inf. nr. 

50 din loc va da mâne un conoert în noua 
casă de concerte. Intre alte piese se va 
oânta și „Dormi ușor" de Scuderi. înce
putul la 1/28 ore săra.

— o —
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele

gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care cfi- Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la di.

Premii pentru cultivarea musicei.
Pentru dobândirea premiului de 15 

fi. v. a. oferit din partea Sp. Dn. Dr. Ste
fan Erdelgi și soția din Orăștie pentru 
acel învățător și membru al Reuniunii Do
cenților Gr. Cat. din ținutul Hațegului, 
care va dovedi cel mai bun progres cu 
elevii în musica vocală și instrumentală, prin 
acesta să escrie concurs cu terminul pănă 
la 1 (13) Iuliu a. c.

Doritorii de a obține acest premiu 
au să-și îndrepte concursele provădute cu 
atestatele respectivelor senate școlastice 
vidimate de protopopul districtual la sub
scrisul vice-președinte pănă la terminul 
fixat.

Hațeg, 4 Maid n, c. 1896.
Pentru comitetul central al Reuni

unii Docenților Gr. Cat. din ținutul Ha
țegului :
IJaul Oltean m. p. N. Trimbițoniu m. p. 

vice-președinte. S. Țarina m. p.
notari.

SCIR1 ULTIME.
Craiova, 2 Maiu, firele 8 

sera. Astă4i, tfită cjiua, Craiova a 
fost în aerbătfire. Am serbat aniver
sarea oțilei de 3 (15) Maiu 1848, prin un 
Te-deum și o grandiosă procesiune 
pe stradele principale, cari erau fru
mos împodobite cu drapele, co\ bre 
și flori. Entusiasmul la culme.

La ora 6 s’a ținut un mare meeting de 
protestare în contra mileniului unguresc. 
Mai mulți oratori au înfierat șovi
nismul unguresc, dovedind, că mile
niul nu are nici o basă istorică. S’a 
publicat un manifest și s’a votat o 
resoluțiune de protestare.

*
Dumineca trecută s’a ținut și în Plo

iești un mare meeting de protestare, aranjat 
de secțiunea Ligei de acolo. S’a primit o 
moțiune contra mileniului.

In ajunul esamenelor.
Sudriaș-Jupani, 29 Aprilie n. 1896.
Acum, că suntem cătră sfîrșitul 

unui nou an școlastic, când esame- 

nele nu vor fi departe, este dato- 
rința nbstră a fiă-căruia, cărora ne 
zace la inimă sbrtea învățământului 
popular, de-a ne ocupa cu de-ame- 
runtul asupra esamenului și însem
nătății lui pentru poporul nostru.

Esamenul trebue și se cade a fi 
o sărbătfii e nu numai pentru școlari, 
ci și pentru părinții lor. Și pentru 
ca așa sâ fiă, e datorința nbstră a 
tuturor, mai cu sfimă a celor puși 
în fruntea învățământului, ca la oca- 
siuni binevenite să îndemnăm po
porul de-a lua parte la esamene în 
număr cât mai mare spre a se con
vinge însu-și de progresul fiilor lor. 
Căci este sciut, că unul din cele mai 
principale mijlbce pentru de-a arăta 
însemnătatea și necesitatea șcblelor 
populare este esamenul școlar. El 
este cel mai puternic mijloc de-a de- 
lătura din popor nepăsarea și cre
dința rătăcită, ce pote o mai are 
față de șcblă și față de învățător. 
El deșteptă în popor interes față cu 
crescerea fiilor săi, — iubire și stimă 
față de șcblă și față de învățător.

La esamen se pbte cunbsce mai 
bine învățătorul adevărat de cel câr- 
paciu. La esamen se pbte cunbsce 
mai bine, ori de și-a împlinit el chia- 
marea cu sfințenia de luminător al 
poporului, ori numai după cum c|ice 
Neamțul „Die verfluchte Schuldig- 
keit“.

Der seim de altă parte, că pen
tru acesta sunt forte nefavorabile 
împrejurările economilor de pământ, 
căci tocmai pe timpul esamenelor 
ei sunt în toiul sapii și al gropii 
cucuruzului, când cțilele le sunt așa 
de scumpe, încât se dai mult pentru 
a-1 pute face pe unul să se lase de 
sapă și să vină la esamen. In fața 
acestei împrejurări nu rămâne alt
ceva de făcut, decât ca d-nii proto
popi, ca inspectori tractualT, să caute 
cât numai se pbte să rânduescă 
ținerea esamenelor tot cam Dumi
neca ori în c|ile de sărbătore, în cari 
4ile ar pute lua parte la esamen 
ffirte mulți. In Archidiecesa română 
gr. or. a Transilvaniei se și ține cont 
de acestă împrejurare. ’Mi aduc cu 
drag aminte de când eram școlar, 
cu câtă sete așteptam să vină esa
menul,* er părinții mei și peste tot 
omenii din sat așteptau cu un dor 
încă și mai mare. Eiresce esamenul 
era întocmit tot pe 4’10 de Dumi
neci său Sărbători.

Se nasce întrebarea: ce trebue 
să facă învățătorul pentru ca se dea 
cu elevii un esamen bun ?

Pentru ca un esamen să succeda 
bine, se recere:

Intâiu, ca învățătorul să poseda 
bine materialul de învățământ, căci 
nimic nu e mai teribil, decât un în
vățător, care nu scie mai mult, de
cât trebue se scie școlarii săi.

Au fost unii învățători, mai cu 
semă din cei mai bătrâni, cari ne
ținând cont de spiritul timpului, ne 
mai cetind nimic, dela o vreme și-au 
uitat și aceea, ce au învățat când
va în preparandiă, rusticindu-se de 
tot, căci după cum dice Nemțul: 
„Zwischen die Bauern, verbauert man 
sich“. Pute-vom aștepta bre dela un 
asemenea învățător esamen bun și 
progres ?

Am cunoscut în vieța mea un 
ast fel de învățător — adi e în pen- 
siă, — fără o ambițiune nobilă, care 
fără de a-1 mustra consciința, n’a 
făcut nimic; esamenul a fost sub 
tbtă critica și nu numai într’un an, 
ci într’un șir lung de ani. Diferința 
între el și școlarii săi era de tot ne
însemnată, ba pe când școlarii săi 
sciau cel puțin buchisa de-a rostul 
și fără înțeles câte ceva din diferite 
obiecte pe atunci învățătorul nu putea 
spune un cuvânt fără de-a ave câr
tea înainte. Nici o întrebare nu era 
în stare se pună fără carte. Să ne 
ferâscă Dumnedeu să nu avem mulți 
învățători de-aceștia.

Al 2-lea să recere, ca materia
lul de învățământ să-l prelucre în 
lecțiuni practice și se și-l împartă 
pe săptămâni. Al 3-lea să țină sfimă 
de împrejurările locale, căci un fel 
cercetfiză elevii șcblă ifirna, și alt
fel vfira, când părinții elevilor mai 
săraci în timpul verii pe unii îi tri
mit cu vitele la pășune, pe alții îi 
năimesc ca servitori la alții, seu îi 
folosesc ca ajutor pe lângă ei la pur
tarea economiei.

O scădere principală, mai cu 
semă a unora din învățătorii mai ti
neri, eșiți acum din preparandii, este, 
că nu caută, ca materialul destinat 
pentru fiă-care an de școlă și din 
fiă-care obiect de învățământ să și-l 
împartă pe săptămâni, prelucrându-și 
fiă-care lecțiune în scris, învățându-o 
apoi d’arostul, și pregătit astfel cum 
se cade să mergă înaintea elevilor,

S’a ales apoi comitetul secțiunei com
pus din: D-na Maria R. Bârsan presidentă; 
Mariora S. Igiroșianu, Sila Zamfirescu vice- 
presidente; Dragomira K. Ionescu casieră; 
Zoe A. M. Michăilescu, Elena N. Cristescu 
secretare.

Odată ales, comitetul împuternicit de 
adunare a trimis o telegramă Majestății 
Sale Reginei României, al cărei frumos 
nume poetic îl portă secțiunea, apoi adu
narea terminându-se, tote Domnele și D-nii 
presențl au mers în restaurantul gărei și 
pănă la plecarea trenului, servindu-se o 
mică gustare, au avut loc cu acestă oca- 
siune mai multe toaste, la cari au luat 
parte D-na Găvănescu, D-na și D-l Bersan, 
D-nii: Saletas Igiroșianu, Mihăilescu, Ri- 
pânu etc. D na Găvănescu a răspuns cu 
multă abilitate și fond la mai multe din 
aceste toaste. — Trenul, care pleca, a ter
minat curând animațiunea produsă cu oca- 
siunea înființărei acestei secțiuni. — Se 
vedea înse pe fețele tuturor Domnelor pre- 
sente o mulțumire sufletâscă, de pasul fă
cut, erau mândre și cu drept cuvânt.

Mi s’ar dice însă mie, acestui care 
mă încerc să scriu presentele rendulețe: 
„de ce tocmai acum mi-am luat sema să 
scriu, când secțiunea e înființată încă dela 
8 Februarie?! Răspunsul e ușor Je dat, și 
fără gând de a supăra pe cine-va, mă es- 
plic tot acum:

De felul meu sunt și eu puțin pesimist 
și audind și pe D-na Găvănescu câte greu

tăți a întimpinat cu înființarea și condu
cerea secțiunei centrale în BucurescI, unde 
populația multă și alesă lasă ori cui spe
ranță de reușită în așa mari și nobile în
treprinderi; dâcă în BucurescI capitala țâ
rei a avut de învins pedici, mă gândiam, 
că în Predeal cu atât mai puțin nu va 
dura secțiunea înființată, cu totă stăruința 
membrelor și cu tote calitățile destul de 
prețuite ale D-nei Bârsan, presidentă sec
țiunei 11

Acum însă văd, că au fugit din gân- 
du-ml acele temeri. — Secțiunea „Carmen 
Silva" va merge înainte. — Ba ceva mai 
mult, în curând Domnele membre ale aces
tei secțiuni vor da un bal unic în felul 
lui, un bal, cum cred, că nu se va mai fi 
vădut pe valea Prahovei.

încă din o adunare generală a aces
tei secțiuni, ținută lunile trecute, tote mem
brele au luat angajamentul solemn, ca cu 
ocasiunea balului să presinte fiă-care în 
parte câte un obiect pentru tombola ba
lului. — Și cum Domnelor Predelene le 
place, să se întrecă una pe alta în ce pri- 
vesce bunul gust, mă prind cu orl-cine, 
fără temă că voiu perde, că tombola ba
lului secțiunei „Carmen Silva" din Predeal 
va cuprinde o varietate de obiecte cu totul 
deosebită și ca gust și ca preț. — Nu-i 
vorbă, puțin mă importă pe mine, decă 
acele obiecte vor fi lucrate de D-lor per
sonal său cumpărate, destul că obiecte de 
.tombolă vor fi multe, de preț și gust rar. 

— Der și mai mult pot spune, am audit 
cjilele astea svonindu-se, că comitetul aces
tei secțiuni va intra în înțelegere cu co
mitetele celorlalte societăți din localitate 
cum și cu autoritățile și școlele din Predeal, 
ca toți la olaltă să dea pe vară o petre
cere afară la câmp, care să ție vre-o 3—4 
cjile, și de va fi așa, — deși în mai mic, 
însă prin scopul și felul ei, — acestă pe
trecere, să credeți, va face Marți chiar pe
trecerile milenare dela Buda-Pesta.

Etă de ce am amânat scrierea mea 
pănă acum. — Afară de asta la înființarea 
secțiunei s’a publicat câte ceva, atât în 
Gazeta Transilvaniei, cât și în Voința Pra
hovei, diar din Ploescl.

Aceste clise, judece acum orl-cine, 
dâcă am esagerat, când am clis, că comuna 
Predeal de pe valea Prahovei are ceva 
mai deosebit de celelalte comune, și va 
vedâ orl-cine, ce va fi Predealul, nu mai 
mult, — ci numai peste 5—6 ani.

De pe Rîpf.

La munte*
(Iconâ dela țerâ).

O casă într’un codru de arbori rodi
tori fel și fel, unde dela cireșele cu fața 
verguriă pănă la piersecile petrâse, ce-șl 
bat joc de Brumărel, și pănă la durduliile 
prune vărănescl, ce șed în pom sgulite în 
cojocul alb al uncheșului Ningău, se părân- 
deză ca în grădina Măestrelor fel și formă 
de rode, care de care mai adenaenitore la 

față și mai gâdălitore la gust; un rîuleț 
limpede ca lacrima, ce curge certându-se 
cu petricelele albe, ce-i ațin calea și-1 fac 
să spumege de măniă, că nu-1 lasă să fugă 
mai iute cu piciorușele lui de argint; un is- 
voraș, ce țîșnesce colea din gâna unui de- 
lușor sub nisce stejari de-odată cu răstră- 
moșii, și la care în căldurile topitfire ale 
verei alergi să bei apa vieții; colea mai 
sus pe un costiș fermecat de raclele sorelui 
se împletesce vița, ce sub frunzele ei as
cunde fericirea copiilor, veselia fispeților, 
și a doua tinereță a bătrânețelor; pe aci 
in sus apoi delurl, păduri, codri, âr în jos 
lunci acoperite cu livedl și răchițl, câmpuri 
pe cari grânele la adierea vântului fug ca 
nisce herghelii de armăsari sălbatici; tote 
acestea le vădusem, le cutrierasem, le gus
tasem în cele trei-spre-dece primăveri ale 
vieții mele.

Mai sus băete! începuse a-ml striga 
mereu nu sciu ce în sîn. Primăvâra când 
argații luau dinapoi vitele și le mânau la 
munte mă uitam după ei cu ochi lungi 
și-mi ardea sufletul de dorul drăgălașilor 
vițelușl cu cari alergam și săriam tote ro- 
zorele ținendu-mă eu de coda vițelușilor, 
er cânele GriveiG, soț la sburdălnicii, înhă- 
țându-mă cu gura de cămeșuică.

Abia apucam se văd apoi pe Moș- 
Negru, văcariul, venind cu un cal încăr
cat ou puține cu unt și cu smântână, și nu 
pentru acestea abia apucam eu să văd pe 
Moș-Negru, ci ca să-l întreb ce face Dumă- 
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er nu orbecând și esperimentând pe 
contul lor.

Pun mare preț pe împărțirea ma
terialului în lecțiunî practice și din 
motivul, că numai așa este în stare 
se șî facă destul datorinții, propunând 
întreg materialul cât se cade pe un 
an din fiă-care obiect de învățământ, 
împărțirea materialului pe săptămâni 
■este avantagiâsă și prin aceea, că 
percurgându 1 tot, mai cu semă în 
decursul iernii, când șc61a e mai 
bine cercetată, toți elevii se împăr
tășesc de o cultură omnilaterală din 
fiă-care obiect de învățământ, așa 
că venind vara, când cei mai săraci 
nu o pot cerceta din multe cause, 
ei nu mult vor fi întrecuți de ceia- 
lalți, având mai mult a repeta decât 
a învăța din nou.

Neîmpărțirii materialului pe săp
tămâni este d’a se mulțămi, că elevii 
din anul al 6-lea dela o șcâlă d’ale 
nâstre n’au mers din Geografia mai 
departe, de cât pănă la cunâscerea 
comitatului Caraș-Severin, er din is- 
toriă: despre Traian, despre Maghiari, 
Huni și Avari.-' Acesta va fi urmat 
din t6te obiectele de învățământ. 
Nu i mirare apoi, că elevii, ne mai 
învățând nimic din nou, se disgustă 
de șcâlă și cu ei și părinții lor.

Țin der să atrag atențiunea d-lor 
protopopi, ca inspectori tractuall, și 
a d-lor comisari de esamene, ca la 
■esamenele, ce vor urma în curând, 
ae țină semă nu numai de ce s’a 
propus, ci și decât s’a propus, ca să 
se vadă întru cât s’a ținut semă de 
planurile de învățământ pentru șcâ- 
lele poporale confesionale române. 
Altmintrelea puțin folos vom trage.

Ca în multe altele, așa și în pri
vința acesta am pute lua ca model 
pe Sașii din Ardeal. La ei, copiii de 
școlă în timpul iernei pe la 6 âre 
diminâța sunt adunați. Fiă-care sală 
de învățământ e provăcțută cu mai 
multe lampe, cari se aprind. Dela 
fi—11, ba chiar pănă la 12 âre îna
inte de amâc}!, er după anaecfl dela 
2—4 și chiar pănă la 5 âre țin pre
legeri în conținu. Și au învățători 
vrednici, plini de viâță și stăruitori 
în muncă. Au o paciiriță de fier. Nu-i 
mirare dâr, că și sunt ei un popor 
atât de înaintat în ce privesce cul
tura. Mult trebue să trudim și noi 
și de o iubire înflăcărată trebue să 
fim cuprinși toți învățătorii față de 
poporul nostru, ca să ajungem acolo, 

unde sunt ei ac}!. 0, atunci nu ne 
vom teme, că dușmanii noștri, fiă 
ei ori cât de mulți, ne vor nimici.

„Eu să pier ? —■ eu nicl-odată !
Vie-o lume înoruntată 
Vie valuri mari de foc 
Nici că m’or clinti din locu.

Al 4-lea. Materialul bine prelu
crat se-1 învețe d’arostul bine. Atunci 
învățătorul simte o ușurare în pro
punere, er propunerea ÎDsa-șI e plină 
de vieță, — elevii sunt în continuă 
atențiune, fiind ochii magistrului lor 
pururea îndreptați asupra lor, er vaZa 
lui se măresce din ce în ce.

Este imposibil a propune bine 
despre un lucru, despre care nu te-ai 
pregătit. Atunci numai decât observă 
elevii, fiind propunerea nefluentă și 
coniusă. „Pu&ris maxima debetur reve- 
rentia“, dice Latinul. Elevii sunt cei 
mai aspri judecători ai învățătorului 
lor. O erâre comisă în chipul acesta 
nu se uită nicl-odată. Asupra punc
tului acestuia încă greșesc mulți din 
frații învățători, nepregătindu-se și 
neînvățându-și propunerea d’a rostul. 
Venind în contracflcere cu datorința 
lor, își iau refugiul la carte, der cât 
de edificătâre pdte să fiă o asemenea 
prelegere, las să judece ori-cine. După 
părerea celor mai mulți pedagogi, 
ca carte în școlă învățătorul pâte 
folosi numai Legendarul, er pe tâte 
celelalte, ca Istoria biblică, Cate
chism, Istoria naturală etc. să le 
aibă în cap. Când vom face și vom 
învăța așa, mari ne vom chiăma în
tru împărăția ceriurilor.

Al 5-lea. Să țină o disciplină 
bună. O bună disciplină e mai bună 
ca o bună doctrină. Ear Amos Co- 
menius (flee: „Școlă fără disciplină e 
ca o moră fără apă11.

Acestea avându-le pururea îna
intea ochilor și urmând întocmai, 
apoi cătră finea anului școlar pre
gătind cele de lipsă pentru esamen: 
ca protocolul de clasificațiune, scri
sorile de probă ale elevilor, cons
pectul despre materialul propus din 
fiă-care obiect de învățământ, ca ori 
cine să scie, ce și cât s’a propus din 
fiă-care obiect de. învățământ, pre
cum și altele de lipsă etc., atunci 
succesul esamenului e pe deplin asi
gurat. Un învățător astfel pregătit 
așteptă cflua de esamen cu cea mai 
mare bucuriă, căci acum e timpul, 
ca se-șl arate vrednicia și destoini

cia sa de învățător harnic, care și-a 
împlinit chiămarea cu scumpătate și 
sânțeniă.]

Chipul, cum se obicinuesce a 
se face la noi conspectele, nici nu 
mai corăspunde spiritului timpului. 
El se numesce periocă, un cuvânt 
strein limbei nostre. Der numirea 
acesta puțin impârtă. Ce impârtă e 
chipul, cum se compune. Generali
tatea, în care sunt cuprinse obiec
tele, precum și estensiunea lor din- 
tr’o periocă, departe d’a produce o 
iconă clară asupra ori-cărui cetitor, 
dimpotrivă îl duce în neclaritate și 
neînțelegere. Păcat, că nu pot servi 
cu o astfel de periocă, ca să se con
vingă și On. Redacțiune de adevă
rul cuvintelor mele. De multe-ori 
sub generalitatea unei perioce se as
cunde negligența învățătorului. De 
esemplu în periocă cetim din Istoria 
biblică, dela facerea lumii, pănă la 
robia Israilitenilor prin Babilonenî. 
Ori-cine va înțelege așa-der, că is
toria biblică a trebuit să se propună 
dela început, după cum urmeză în
tâmplările una după alta, și cu tâte 
acestea nu e așa. Din esaminare s’a 
constatat. întrebi pe învățător, cum 
de n’ai propus asta și asta? Și țl 
răspunde, că n’ai înțeles periocă. 
Astfel de cașuri s’au întâmplat de 
multe-ori, pe când decă învățătorul 
ar specifica întâmplare de întâm
plare, așa ceva nu s’ar pute ivi nici
odată.

Ear acum, ca de încheiare, o 
rugare mai am cătră d-nii protopopi, 
ca inspectori tractuall, ca adecă cu 
statorirea ordinei și timpului de esa
men pentru fiă-care comună, să îm- 
părțescă tractul în mai multe cer
curi, destinând pentru fiă-care cerc 
pe unul din cei mai buni învățători 
a lua parte la esamene, pe lângă co
misarul, și acolo a-șl face notițele 
de lipsă cu privire la disciplină, me
tod etc. — și aceste notițe, compuse 
în formă de raport, le va înainta 
d-lui protopresbiter, care apoi cu 
ocasiunea adunărilor învățătoresci 
să le pună în discusiunea tuturor în
vățătorilor.

In chipul acesta se va produce 
un fel de emulațiune nobilă între în
vățători. Fiă-care va căuta să-și îm- 
plinescă datorința, ca să nu se com
promită față cu colegii săi. In chi
pul acesta făcând, prestigiul fiă-cărui 
învățător se va ține la locul său, er 

șcâla în ochii poporului va trece de 
ceea ce este, er nu de un lucru ne
folositor, și ori ce jertfă, ce ar mai 
recere șcâla, va fi bine primită 
din partea poporului.

X.

Literatură.
Metodă de vioră, de Robert Klenck, 

profesor la conservatorul din București,— 
lucrare aprobată ca carte didactică din 
partea ministeriului din România. Cei ce cu
nosc notele și sunt inițiațî cât de puin în 
ale musicei vor găsi în acest prețios stu
diu musical al d-lui R. Klenck un povă- 
țu'tor de mare valore, care-i va face să-și 
desvâlte și îmbogățâscă cunoștințele musi- 
caie prin un metod praotio și ușor. Lu
crarea constă din 6 caiete și se pâte pro
cura și dela librăria N. Oiurcu din Brașov.

*
In Institutul de editură Ralian și Ignat 

Samitca din Craiova a început să apară re
numita operă a lui Louis Kuhne: Noua 
Sciință de vindecare, basată pe unitatea 
bălelor și vindecarea lor fără doctorii și 
fără operații, — 1 volum de peste 500 
pagine in 10 fascicule, costând fiă-care fas
ciculă câte 50 bani (25 cr.). Operă tradusă 
pănă acum în 17 limbi moderne.

Producțiune teatrala în Făgăraș.
Blașiu, 8 Maia n. 1896.

Plecasem pe o nopte ploioBă la Fă
găraș ou nisoe afaceri. Nici închipuire nu 
puteam să-mi fac, oe bine am să umblu. 
Bine a cjis cine a $is, că adevăratele bu- 
ourii sunt tot-dâuna cele ce nu le cauți, ti 
cari te caută ele.

Un domn Făgărășan, ou oare făcusem 
ounosoință pe tren, îmi spusese, că în aoea 
(fl se vâ da în Făgăraș o producțiune tea
trală de oătră inteligență.

— „N’ațI oetit în toi ?*
— „Pare-mi-se se fi cetit“, îi răspun

sei. Dâr într’adever nu-mi aduoeam aminte 
să fi cetit.

— „D-ta un tînăr de atâtea speranțe, 
ficl numai „pare-mi-se“, și nici nu pled la 
Făgăraș numai și numai pentru petrecere. 
A, ce mai feciori sunt și cei din fiua de 
afi, „să-i cauți fiua ou luminarea, ca să-i 
însuflețești pentru petrecerile nâstre“.

Ajuns în Făgăraș și isprăvindu-mi 
afacerile, bine, rău, oum a dat Dumnecjeu, 
punct la ore am întrat în sala hotelu
lui „Lauritsch“. îndată s’a și înoeput pro
ducția, un lucru, care m’a surprins fârte 
plăcut și mi-a lăsat o bună idee de punc
tualitatea Făgărășenilor.

mica, Viorica, Surăița, Bălănioa, le lasă să 
sugă să se sature, sunt mari, cât au cres- 
out cornițele? Dâr ștrengarul de Boenuț 
mai împunge?

— Moș-Negru, e frumos la munte? 
întrebam eu.

— Cum să nu fiă, dragu moșului, 
■acolo sus este mai aprope de D-deu, și 
Sântilie trece âcă cât pe-aicl cu carul său 
de fulgere, și apoi de acolo de sus vedi 
peste mări și țări, de pare, că ești sus 
în cer.

— Moș-Negru, du-mă și pe mine! di- 
■ceam cu ochi scăpărațl de plăcere, du-mă 
^i pe mine!,

— Lasă, dragu moșului, pănă-i fi mare, 
mu cumva să te iee vre-un urs, Domne 
păcjesce!

Cu acestă vorbă tot-deuna Moș-Negru 
îmi stâmpăra avântul, căci mi-se părea lu
cru forte adevărat, deorece mai în fiă-care 
veră Moș-Negru venea cu cornele dela câte 
o vită necată de urs.

Când însă ajunsesem de vre-o trei- 
spre-ejece ani și vedeam Sâmbăta băețandri 
și fetișcane din sat plecând la munte să 
•ducă sare la vite, îmi eșiam din piele de 
dorința de-a mă duce și eu la munte, și 
mai ales să văd carul lui Sântilie și să pri
vesc peste țări și mări.

In fine într’o Sâmbătă la întrevenirea 
mamei, mă lasă tata să plec și eu la munte 
eu ceilalți. Mai fericit nu era nimeni ca 
mine atunci. Sântă copilăriă de ce nu te 
mai întorci tu cel puțin câte-va dile, și bă

trânii și-ar da înțelepciunea și regii corona 
pentru dulceța ta!

Plecăm. Caravana consta din băe
țandri între 10—14 ani și din fetișcane 
cam de aceeași etate, dâr unele chiar fete 
mari, și cu deosebire acestea conduceau și 
purtau de grijă de convoiă.

Apucând valea printre munți, cloco
tesc codri de cântecele fetelor și de flue- 
rile băeților. G-lumele, păcălelile se țin lanț, 
încetul cu încetul nenumăratele treceri peste 
rîu, bolovani, suișuri, coborîșuiî, încep a 
muia sburdălniciile, caravana începe a se 
rumpe, unii mai înainte, alții mai îndărăpt.

Iona, cea mai mare dintre toți, înaltă 
și radiosă de frumseță și blândețe, ca florea. 
sorelui, începe a-șl deprinde vada și îngri
jirea, punând pe o surată. îndărăpt, 6r ea 
mergând în frunte ca să nu se prea rumpă 
și reslățâscă convoiul.

Ajungem la piciorul muntelui, pe oare 
sus împărăția Moș-Negru peste poporul său 
necuvântător.

înainte însă de-a ne apropia de pi
ciorul muntelui începem a simți un miros 
nespus de dulce, care eu nu-1 mai simțisem 
nicl-odată.

Băeții, cari mai fusese la munte îmi 
spun, că-i miros de flori de teiii, de care 
sunt forte mulți în polele muntelui. Nu cu- 
nosceam teiul de cât după scorța lui, de 
cari aduceau argații pentru legat la viiă. 
In sat nu era teiii, fiind-că prin grădini nu 
se sufereau de cât pomi, er în pădurile dim- 

pregiur încă nu era teiii. Mirosul teiului, 
care din ce în ce era tot mai tare, înălța 
plăcerea și bucuria mea la estas. Ajungând 
sub polele muntelui, unde se întâlniau două 
văi limpefi, vioră ne așeejăm sub nisce tei 
bătrâni înoărcați de flori, ca să ne luăm 
putere pentru suișul, care ne aștepta pe 
pisc în sus.

întinserăm merinefile și între mii de 
glume ne mai adauserăm puterile. După 
gustare începură sbeguelile între cei mai 
mărișori și mai mărișore. După ore-care 
sfielă întru și eu în hora sbeguelilor, prin
zând una strîngând pe alta.

De-odată aud băeții strigând: he, he! 
uite popa, cum scie se prindă fetele.

’Ml Ziceau băeții popă fiind eu fecior 
de popă.

— Te spun la neică preutâsa! îmi 
Zice Iona, în a cărei grijă mă dase mama.

Strigătul copiilor cu „popa“, vorbele 
Ionei cu „neică preutesă“ mă cam descu
rajară, der băeții alergându-se încoce și în
colo cu fetele, începură a striga: prinde-o 
popo, ține-o popo ! și le abăteau spre mine, 
și mă înhaț de nou, er când Iona îmi mai 
arunca „o neică preutâsă“, eu o îmbrățișa-i 
iute, o sărutai și-o luai la fugă Zicendu-i: 
ei! spune-i heicăi preutese, că te-am să
rutat !

— Ei! lasă, că te cos eu acasă, Z’se 
Iona rîZând, încât mi-se părea, că nu-i că- 
Zuse nici ei rău.

O luarăm apoi pe munte în sus. Ve
derea, ce suind mi-se lărgea tot mai tare, 

începe a-ml fermeca sufletul. Mai întâi se 
deschideau piscurile cu văile, cari, învălite 
în raZele dulci ale sorelui de seră, vărsau 
și în sufletul meu o disposițiă atât de dulce 
în cât mă simțiam într’un fel de bețiă.

De la un timp băeții începură a șuera 
hoțesce și într’un târZiu încep a răsuna 
asemenea șuerături din sus de pe munte. 
Ne apropiam adecă de locul gol al munte
lui, și văcarii începură și ei a ne răspunde.

Ajungem tocmai la apusul sorelui. Vi
tele eșise la gol și păsceau pufnind tignite 
prin erbă. Când vitele văZură ciliganea, ce 
răsărea din tufe, ridică capetele și devin 
neliniștite. Ele adecă sciau instinctiv și din 
datină, că au să capete sare.

Intră cu toții în ciredă strigându-șl 
fiă-care pe nume vitele. Vitele în scurt 
timp se grupară fiă-care pe lângă stăpânul 
său, ca o familiă, și începură a le presăra 
sarea măruntă ca făina pe spate, er vitele 
încep duiose a linge.

După acest ospăț de sare văcarii mână 
vitele la apă, âr noi mergem la sălaș, așa 
se numesce coliba văcarilor făcută din 
bârne și acoperită ou ferigă.

Moș-Negru ne ese înainte pășind în
cet și răZimându-șI drâpta pe toiagul stă- 
pânitor de munți, er de-o parte și de alta 
doi câni mari cenușii, Lupeiîi și Urseiîi, pe 
care îi stăpânea vorba lui Moș-Negru și 
mai câte-o pască din toiag, căci alt-fel 
mornăirile și hârăirile lor nu prea sămănau 
a prietiniă.
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S’au jucat două piese: „După ieattu'* 1', 
comedie de I. V. Stefaneli și „Doi surcțl'1, 
de V. Alexandri. Amândouă le mai vexa
sem de trei-patru ori pe soenă; cu tote 
acestea mi-au plăout mult, ba pot d’ce, că 
Făgărășenil mi-au făcut o impresie mult 
mai adenoă, de cat toți oeilalțJ. D-ra Lsnța 
Florea. în rolul de camerieră și mai ou sămă 
ca Florica, tineră țărancă, are să ne ispi- 
tesoă încă multă vreme. Era atât de natu
rală și grațiosă pe scenă, oă a încântat tot 
publicul. Are și o voce simpatică, cu oare 
m-a cântat nisoe melodii drăguțe. Aplau- 
seie i-au fost meritate. D-l Ioan Berescu, 
Graur, fecior boereșc, părea crescut pe 
scenă. Forte bine și-au juoat rolurile și 
d-șora Miți Bănuț, d-șora Victoria Grama, 
Victoria Toma, d-nii Traian Păcală, Costi 
Tonta și Clement Grama.

Cultura legumelor.
I.

1 Observări generale. Pe 41 ce 
mergem ni-se dă pnlegiu de a aufii 
tot mai multe și mai dese văerărl 
dela economii noștri, că numai cu 
economia câmpului și crescerea vi
telor nu-și mai pot împăca trebuin
țele de tote 4’lele> deore-ce și aces
tea doue isvâre principale de câș
tig sunt mereu lovite și strîmtorate 
parte prin concui'ința streină din 
alte țerl europene, parte prin cea 
americană, așa încât vrend ne-vrend 
ni-se impune, ca să ne cugetăm mai 
adese-orî și la alte ramuri econo
mice, cari pe lângă cele doue, ni-ar 
mai pute spori în cât va venitele 
economice.

Intre ramurile laterale de eco
nomie, cari ar pută ușura în mă
sură însemnată starea economilor 
noștri se numără: pomeritul, legumeri- 
tul, stupăritul, cultura vermilor de me- 
tase, industria domestică, de care se 
țin: facerea de furci, greble, co- 
șerci, și coșuri de nuele, apoi îm
pletituri de papură, pălării de paie 
și altele. Lăsând la o parte celelalte 
ramuri economice, să ne oprim de

S’a înoins apoi un dans vesel, care a 
durat pănă în cjori de c}i- Mulțime de dom- 
mșore frumdse din Făgăraș și jur. Prea 
au fost însă multe și trumose, că mi-au 
încurcat mințile. Uum să ie pun cu nu
mele ?...

Un strein încântat. 

astă-dată numai la cultura legu
melor.

Cultura legumelor, pe o întin
dere mai mare de păment, pănă 
acum n’a prea fost băgată în semă 
de cătră economii, seu mai bine cjis 
de cătră econâmele ndstre dela sate, 
ci în loc să le crescă prin grădinile 
și câmpurile lor, le cumpără de mul- 
te-ori, ca și orășenii, de pe la gră
dinarii sârbi din apropierea orașe
lor mai mari, seu de pe la econo- 
mele de Sas din apropierea lor, so
cotind cultura acelora prea migă^ 
lăsă și împreunată cu multă perdere 
de timp.

In modul acesta se aruncă an 
de an cu crucerul și pe:
câpă, aiu (usturoiu), varză, morcovi, 
ardeiu, crastaveți, ridichi, cartofi, 
fasole și altele, sume însemnate de 
mii, ba chiar 4e°I de mii, ce le plă
tim streinilor, pentru că ne cultivă 
legumele de lipsă, pe cari și noi le- 
am pute cresce, rămânendu-ne în- 
tr’un asemenea cas paralele acelea 
în pungă, ca să putem acoperi cu 
ele alte trebuințe casnice.

Nu tot așa iac conlocuitorii noș
tri Sași seu mai bine 4’s femeile 
lor. Acestea, deși încă lucră la câmp, 
ba pâte mai mult chiar ca ale năs- 
tre, totuși se ocupă cu cultura legu
melor, nu numai pentru trebuințele 
casnice, ci chiar și de ven4are, așa 
încât an de an adună cu crucerul, 
4ecerul și florinul sume însemnate 
de pe la aceia, cari n’au unde le 
cultiva, său desprețuesc cultura lor.

Cine ar sta la îndoelă în pri
vința acăsta, n’are decât să cerce
teze o di de terg dintr'un oraș îm
prejmuit cu economi de Sas, și în
dată se va convinge, cum econâ- 
mele de Sas în decursul anului în
treg sunt tot cu banul în mână de 
pe legume, pâine, flori semințe și 
altele.

O întâmplare, la care însu-ml 
am fost martor ocular în pieța Si- 
biiului, ne va lămuri și mai mult 
asupra câștigului, ce și-l pâte face 
economul din cultura legumelor pe 
o întindere mai mare.

Erau anume doi economi din 
Gușterița de lângă Sibiiu cu femeile 
lor cu carele în târg, unul Sas, er 
celalalt Român. Acest din urmă 
adusese în târg două hectolitre de 
grâu și două de cucuruz, căci îmi 
spusese, că nu se ocupă cu cultura 

legumelor în mare, ca Sașii, pe cari 
abia le vâodu cu vr’o 16 fl. Sasul 
cu femeia lui însă n’au adus nici 
măcar o ferdelă de bucate, ci nu
mai semințe și legumi, pe cari după 
ce le-au descărcat de pe car, în- 
su-mi m’am minunat despre mulți
mea și soiul lor.

Numitul econom sas avea cala 
un hectolitru sămâuță de măzări- 
che, ca o ferdelă sămânță de trifoiă, 
pe care o vindea cu litrul ă 30 cr., 
er femeia lui avea câte-va ferdele 
de cepă mai mare, ca o mierță de 
răsade (arpagic) de câpă, câte-va fer
dele de fasole, apoi morcovi, cartofi, 
ridichi, pătrânjei, păstrănapi și altele.

După ce le-a descărcat pe tâte 
din car, m’am apropiat și eu mai 
tare de el și întrebându-1 de una 
alta mi-a spus, că el cu femeia lui 
în decursul anului întreg fac parale 
frumâse pe legumi, flori și sămințe. 
N’am stat mult de vorbă cu el, de- 
ârece însu-ml m’am convins din pre
țul, cefli l ofereau cumpărătorii, că 
are dreptate; m’am convins, că Sa
sul cu femeia lui au făcut pe legu
mite și sămințele aduse în târg pe 
de două ori mai multe parale ca eco
nomul nostru român, și încă într’un 
timp scurt, pe când acesta trebui să 
aștepte mai pănă cătră ame4f cu 
grâul și cucuruzul lui.

Vedend Românul, cât de curâod 
și cu ce preț îșl vinde marfa consă
teanul seu sas, ar fi voit mai bu
curos să aibă și el legumi și semințe 
dep vân4are, decât bucate. M’am apro
piat de Român, și l’am întrebat: că 
pentru ce nu cultivă și ei legumite 
în mare, ca Sașii? — „Ei domnule, 
îmi răspunse economul nostru, Sașii 
au avut o șcâlă mai bună ca noi 
pănă acum, de aceea au dat ei așa 
tare înainte; acum însă e rândul 
nostru, ca să facem și noi ca ei, că 
dâr acum și noi avem șcâle, în cari 
să putem învăța!“ — „Da, da, bă- 
dicule“, i-am răspuns: ,,’Școla face 
din om, om, și altoiul din pom, pom“, 
după cum 4i°e 0 veche 4i°a^ ro- 
mânescă.

Din vorbele economului nostru 
am înțeles, că nu lenea și nepăsarea, 
ci mai mult împrejurările locale și 
lipsa unor cunoscințe deosebite asu
pra culturei legumilor au împiedecat 
pe economii noștri de prin apropie
rea orașelor, ca să nu facă și ei ca 
economii sași. Când le va succede 

a delătura acele împrejurări, când1 
li-se vor da cunoscințele și povețele 
de lipsă pentru cultura legumilor în 
mare, nu ne îndoim, că atunci și ei 
vor urma asemenea Sașilor.

Cum că și economii noștri sunt- 
aplicați a Introduce îmbunătățirile și 
reformele economice, se pâte vede de 
acolo, că în Săsime, pe unde Românii 
trăesc amestecați cu Sași, nu numai 
că au introdus tâte acele îmbunătă
țiri și reforme în economia câmpu
lui și crescerea vitelor, ci au făcut 
pe unele locuri mai mult chiar și 
decât Sașii, așa încât Sașii se tem 
de ai noștri, că în cele din urmă o 
să le facă o concurență prea mare 
în privința stărei materiale.

Tot așa credem, că se va în
tâmpla și cu cultura legumilor, nu 
numai în Săsime, ci pretutindenea,. 
după-ce se vor convinge și economii 
români, ce folâse însemnate pot avâ 
dela ea, și că aceea nu este împreu
nată cu nu sciu ce greutăți, pe car? 
să nu le pâtă învinge seu delătura.

Cultura legumilor e recunoscută 
de cătră unii economiști învățați și 
ca o ocupațiune morală, care adecă, 
pâte să împedece și abată pe om 
dela lene și trândăviă, aflându-și în 
aceea ocupațiune mai tot-deuna, când 
e pe acasă și nu e la lucrul câm
pului. Și câte 4ile de lucru mai pe
trece economul de primăvara pănă. 
tâmna pe acasă, seu că e ceva de 
ploiă seu că la câmp nu are tocmai' 
un lucru intins, în cari ar putâ face 
cu înlesnire câte-va straturi de le
gume în grădina seu grădinuța sa.. 
Prin acesta el ar da prilegiu, ca se 
învețe la lucru chiar și pe membrii 
mai tineri ai familiei sale, deprin- 
4ându-i și pe aceștia la săpatul, pli- 
vitul, udatul și strînsul legumilor.

Afară de copii, în câte familii 
nu se mai află și servitori și servi- 
tore. bunici și bunice, cari încă și-ar 
pute afla ocupațiune potrivită îm
prejurul legumilor?

Mult ar pute contribui la lăți
rea culturei legumilor și școlele po
porale, întroducându-se și școlarii și 
școlărițele mai mari la săvârșirea lu
crurilor mai ușăre, pe cari vă4en- 
du-le și Jeprin4endu-le aci, să le scie 
face apoi mai tâi’4iu chiar și în gră
dina lor. Decă unde-va se nimereace' 
mai bine proverbul: „Vorbele mișcă,, 
pildele atrag“, apoi aci își află chiar 
locul potrivit, Inzadar le va spune

Moș-Negru aprope pe la șepte-decl de 
ani, de o statură sub mijlocia, dâr de-o făp
tură petrosă, lat în piept, mâni și picidre 
scurte și grose, cap mare, păr și barbă 
cretă și stufosă, sprâncene lungi încâlcite, 
odată tote negre corb, acum .cam înflorite 
cu dese fire de argint; în acăstă înfățișare 
îmi părea că ved pe Codreț din poveste.

Vădusem eu de-atâtea ori pe Moș-Ne
gru, când venea la noi, și tot-dâuna îmi 
făcea impresiunea făpturilor din povești, 
mai ales cu părul și cu barba pădurosă, 
cu pieptul, care prin crepătura cămeșei 
deschiotorate se vedea păros ca o blană de 
urs, și la tote acestea se mai adaugea o 
voce adâncă, părea că ese din o pescere, 
cu tote acestea de un timbru dulce, încât 
eu totă înfățișarea lui seu tocmai pentru 
acâstă înfățișare rară la toți copiii ne era 
drag Moș-Negru. Moș-Negru iărna ședea în 
sat, căci avea casă și familiă, și de câte 
ori venia la noi ne aducea cele mai fru- 
mose pere și mere, și glumia cu noi seu 
ne spunea câte-o poveste ori pățaniă, în 
cât și pentru acestea tare iubiam pe Moș- 
Negru.

Acum el încă ne întâmpina, căci scia 
că-i aducem, cum era datina, câte-o mică 
surprindere, unii tutun, alții afumătură ori 
o sclefă de porc, pane, făină ș. a.

înaintea sălașului ardea un foc mare 
și de-asupra în cârlig o căldare pântecosă.

Gând Idna îi scose între altele și un 
urcioraș cu țuică, ce i-1 dăduse mama pen
tru Moș-Negru,

— A! dise bătrânul, D-4eu să-i dee 
bine neichi preutese, că nu și-a uitat de 
gâtlanul lui Moș-Negru.

Puse apoi urciorașul la gură și trase 
una colea voinicesce.

— Ei! vedlașa, dise Moș-Negru, acuma 
sunt și eu tînăr ca voi; ea puneți-vă colea 
pe iârbă pănă vă trage moș o mămăligă 
cu mitică, cum nu va mai vădut ochii.

Turna apoi o covată de făină în căl
dare și luâ o altă căldărușă mai mică, o 
dete la un băiat să se ducă la isvor s’o 
frece și s’o spele bine. Intr’aceea mămăliga 
începe a forfoti, âr Moș-Negru o cerca cu 
făcălețul să vadă, decă este de mestecat.

— En vine ’ncoce, măi smântânilă, să 
văd soil să te bați cu mămăliga,

Pișe Moș-Negru cătră un flăcăiandru, 
care se bălăbănea cu vițeii sări închidă în
tr’un țarc ca să nu dee la vaci.

Flăcăiandrul îșl închise vițeii și ve
nind luâ cu Moș-Negru căldăroiul de pe 
foc, se puse pe un butuc, luâ căldarea în
tre călcâiă, punendu-șl între căldare și căl
câie câte un venjol de ferigă verde, ca să 
nu-1 ardă, și începu lupta.

— Nu cum-va să aflu vre-un cocoloș, 
că ți-1 pun subsudră, m’ai înțeles măi som- 
noreo!

Moș-Negru se duse apoi în sălaș cu 
căldărușă și veni cu ea plină de smintișă 
amestecată cu unt și cu smântână.

Tot.audisem acasă de la argațl vor
bind încântați de-o mâncare numită mitică, 

ce le da Moș-Negru, când se duceau cu vi
tele în munte, ori când le duceau sare.

— Ei, să vedeți, dragii moșului, o 
mâncare, să nu mă mai uitați.

Puse căldărușă în cârlig, și când flă
căul răsturnă un pisc de mămăligă pe-o 
merindare albă, Moș-Negru veni cu căldă- 
rușa și-o împărți prin câte-va găvane de 
lemn și începurăm atacul.

Moș-Negru avea drept, mitica era de 
totă lauda. Era un fel de balmoș cu deo
sebirea, că era mai grosă, căci n’a lăsat’o 
să se topescă prea tare pe foc. Afară de 
aceea laptele profumat de munte are un 
gust deosebit bun, căci acasă am cercat, 
der mitica nu avea acel gust ca cea dela 
Moș-Negru.

Moș-Negru aicea, că mitica nu se face 
bună de cât la munte.

Băeții apucară apoi prin pădure și adu
seră lemne să tragă o vălvătae peste nopte.

Moș-Negru uitându-se spre apus — 
Hm! dise, o să ne boteze, dragii Moșului, 
la nopte.

— De unde? strigară băeții, uite ce
rul senin ca oul, nor nici de lec.

— Ascultați pe Moșu; nu de florile 
cucului am îmbătrânit aprope de crugul 
vremilor. Faceți focul colo sub fagii aceia, 
o să vă prindă bine la vreme de pic.

Er mie î'rnl c|ise să mă duc să mă 
culc în sălaș.

— Nu te duce, îmi șopti Iona la ure- 

chiă, că mâne îți ducem numai ciolanele* 
acasă, tot te rod purecii.

O ascultai și ne duserăm toți sub fagii, 
unde băeții aprinseră un mare foc.

Ne puserăm apoi la povești și la glume* 
în jurul focului, care din ce în ce devenea, 
tot mai dulce, căci aerul începuse a se reci.

Moș-Negru după ce-șl puse în rân- 
duielă lăptăriile, veni și el la foc, îșl umple* 
pipa și o pune pe jăratic, căci elicea, că» 
după ce fierbe tutunul în pipă e mai tare’ 
și mai gustos.

— Ei 1 spune-ne o poveste Moș-Negru,. 
țliseră băeții.
— O să vă spun,, ba nu, o să vă arăt 

o poveste forte frumosă, dise bătrânul, se 
sculâ și plecâ.

— Der povestea, Moș-Negru 1
Strigam cu toții..
— Ecă mă duc să vi-o aduc.
Noi râmaserăm înholbând ochii uniri 

la alții, căci nu înțelegeam cum să ne aducă- 
povestea.

— Ne-a păcălit Moș-Negru! diceau 
unii; s’a dus să se culce.

Peste câte-va minute, Moș-Negru apare 
în zarea focului aducând ceva lung atârnat 
de o prăjină.

Când se apropiâ, țiparăm de-odată 
toți; căci de prăjină era atârnat un șerpe 
forte mare.

— Nu vă temeți, că-i numai burduful 
umplut cu mușchii}. începu apoi ane spune» 
povestea șerpelui.



învățătorul școlarilor sei, că ecă stra
turile de legume se pregătesc, pli
vesc, sapă ș. c. 1. așa și pe dincolea, 
carî decă școlarii nu vor vede în 
grădina șcdlei decât buruene, puțin 
vor pute cuprinde ei cu mintea lor 
din cele propuse, căci: „învățătura 
fără deprindere e ca rdta fără osiă“, 
după cum cțiceau și străbunii noștri.

In sfîrșit cine nu sc-ie, ce plă
tesc© o grădină plină de legumi, pe 
cari se le poți ave din tătă bună 
vremea la îndemână în stare prds- 
petă și curată, cu deosebire la sate, 
unde nu le poți cumpăra tot cu bani 
gata ca la orașe.

Din cele spuse pănă aci se pote 
■vede, că cultura legumilor este unul 
dintre cele mai prețiăse ramuri eco
nomice, care pe lângă un lucru bă
gatei, așa cficend, ne oferesce în tdte 
patru anutimpurile un nutrement bun 
și sănătos, pe lângă acesta, cultivate 
pe o întindere mai mare, putem face 
chiar și parale frumdse din vinde
rea lor.

Așa stând lucrul, credem, că și 
de a8tă-dată ne împlinim o datorință 
cătră iubiții noștri cetitori, decă în 
numerii viitori le vor arăta natura 
și însușirile diferitelor legume, ce se 
folosesc în economia casnică.

I. Georgescu.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Pin 15 Maiu st. n. 1896.

Măsura
seu Calitatea.

Valuta
austr.

greutatea fi. cr.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 5 80
J’ Grâu mijlooiu . . 5 50
>9 Grâu mai slab . . 5 —

Grâu mestecat . . 3 30
î> Săcară frumâsă . . 3 70

Săcară mijlooiă . . 3 40
j, Orz frumos . . 3 10
n Orz mijlociu . . . 2 80
jj Ovăs frumos . . . 2 50
11 Ovăs mijlociu . . 2 40
5î Cucuruz .... 3 60
îî Mălaiu.................... 5 —
ii Mazăre.................... 6 50
j? Linte.................... 8 —
>i Fasole................... 6 20
M Sămânță de in 7 60
D Sămânță de cânepă 5 30
îj Cartofi .... — 80

1 k’ilă
Măzăriche .... — —
Carnea de vită . . — 48

îl Carnea de poro . . — 52
îl Carnea de berbece . — —

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
» Său de vită topit . 32 —

„Steiana lui Avram din deal, cea mai 
lăptosă din totă cirâda, mS trezesc într’o 
sâră, că vine cu ugerul lipit, lapte ca în 
,palmă.

„Ce ștrengarule! strigai cătră vițelar, 
ai lăsat vițelul să sugă, și-i trag o scăr
mănată, deși se jura pe D-deu și Maica- 
precistă, că vaca nici n’a vădut vițelul.

„A doua (fi tot așa. Dor fnnd-că mă 
îngrijisem eu singur sâ-i închid vițeii la 
timp în țarc, am luat la răpăngele pe ștren
garii de văcari, căci credeam că a muls’o 
vre-unul prin pădure și a beut laptele, căci 
se află câte odată printre ei sugăi de 
aceștia.

„A treia di asemenea. Atunci am oprit 
vaca să nu mergă cu celelalte, ci să pască 
prin apropiere, și ca s’o ademenesc să stee, 
i-am pus într’o covată făină cu sare. A șe- 
dut ea ce a ședut, a început apoi după 
amedă a mugi și a luat’o la fugă. Eu o ur
măresc mereu să văd, ce se alege, și m’a 
dus departe mugind din ce mai des, pănă 
ajunge într’o poeniță, care este încungiu- 
rată de fagi bătrâni, aci se opresce aprope 
de un fag la marginea poeniții, și-o ve
deam din tufe, că mușuluesce pe lângă fag, 
de-odată văd, că ceva negru se încolăcise 
suindu-se în sus pe un picior al ei din dă- 
răpt. Etă deavolul, îmi disei în mine, mi-a 
prilostit vaca. Cum îl vedeți, încolăcesce 
piciorul de jos pănă sus la uger și începu 
a suge. Vaca sta liniștită și mulțămită cum 
mi-se vedea.

Oălexid.aTia.1. septsmânei.
MAI. are 31 dile. FLORAR.

Călend. Iul. v.Pilele

Dum. 
Luni 
Msrț.1 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

5 S. m. Irina
6 Sf. și dreptul Iov
7 S. m. Acație
8 S. ap. Ev. loan
9 S. prof. Isaia

10 S. ap. Sim. Zilat
11 S. m. Mochie.

Călend. Gregor.

17 Pascalie
18 Venanțiu
19 Petr. Celestin
20 M. Bernardin
21 Felix
22 Iulia
23 Iolianna

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 13 Maiu n. 1896.
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Preful per
100 ohiJogt,

| păniÂ

Grâu Bănățenesc 80 7.10 7.20
Grâu dela Tisa 80 7.15 7.25
Grâu de Pesta 80 7.10 7 20
Grâu de Alba-regala 80 7.10 7.20
Grâu de Bâcska SO 7.20 7.30
Grâu ung. de uord 80 —

El ^3O O Prețul por
Sâmințo vachi 

ori nouți aaiul TS 100 ohilgr.

3 ș dela până

Săcară 70-72 6.30 6 35
Orz nutreț 60-62 4.50 4.70
Orz de vinars 62.64 5.10 5 70
Orz de bere 64.66 — —
Oves 39.41 6.20 6.55
Cucuruz biinăț. 75
Cucuruz alta sora 71Î .— .—
Cucuruz .— .—
Hirișcă n —

Cursul Sa bursa dm ^seraa.

’roductediv. Sola!
Gurfltii

do!l* pânA

Som. de tril'. Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă

27.- 35.—

— —.—
roșii 27.— 29.-

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

rafinat duplu —
CD dela Pesta 61.— 52'—
cS îî dela țeră — —.—
te Slănină avântată 45.- 45.50

rd afumată 50.- 51-
•s SSu _ , —.—
s Prune din Bosnia în bați 1025 10.75

n din Serbia în saci 11.- 11.25
CD Lictar slavon nou 14.- 14.50

Pr
eț

ul
 p n

Nuci 
Gogoși

bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbeacl

12.50 13.50

Miere brută _ t_ ____
galbină strecurată _ ,_ ____

Ceară
Spirt

de Rosenau 
brut
Drojdinți) da spirt

1 
1 

1

! [ 
I'

Din 15 MaiQ 1896.
Renta uag. de aur 4% .... 122.50
Renta de oorâne ung. 4% • ■ • 98.95
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2% • 1^4-— 
Impr. căii. fer. ung. în argjnt4y2°/0 101.35 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121,70 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 156.50

„Mă judecam ce-i de făcut: să mă 
răped la vacă și să-l zăpsesc? Mă temeam 
să nu musce vaca. Am stat liniștit pănă 
a supt, și de umflat, ce era, a cădut de
odată de pe piciorul vacii, eu atuncea mă 
reped, der pănă ajunsei, el întrase în scor
bură lângă care supsese, și pe jos erau 
urme de lapte, ce-i cursese din gură, se 
vede, pănă la gura scorburei. Scorbura avea 
deschidătură și pe de-asupra. Adunai iute 
frunde și surcele le verîi pe de-asupra în 
scorbură, scăpărai, aprinsei un vânjol de 
frunde și-l aruncai în surcelele din scor
bură, er eu mă pusei cu securea în mână 
jos la gaură, de-o parte.

„S’aprind surcelele, s’aprinde scorbura 
și ardea de trosnea, satana nu eșia, nu ajun
sese încă focul jos, căci el se vede, că se 
ținea jos la rădăcină. De-odată aud un șuer 
și dă' să iesă jos pe gaură, eu trag cu se
curea și-i sbor capul în cât rămase iute 
aținat numai de puțină piele, îl trăsei apoi 
afară tot din scorbură, și uite că-1 pârlise 
focul pe spate. După ce s’a scurs tot lap
tele din el, de făcuse baltă, l’am luat și 
l’am adus la sălaș și l’am dat pe mâna vi
țelarului să-l belescă foliș. L’a belit și l’a 
umplut cu mușchi, și-l scote câte odată 
de spariă vacile cu el. Ei! uitasem să spun 
că Steiana, când m’a vădut a luat’o la fugă 
și nu s’a oprit pănă la sălaș. Am pus pe 
vițelar de i-a spălat ugerul bine și apoi 
în urmă cu apă sfințită de la boboteză și 
două dile i-am muls laptele jos, nici la

LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75
Renta de hârtie austr..........................101.40
Renta de argint austr.......................... 101,25
Renta de aur austr...............................122.55
LosurI din 860   145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 948.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 386.25
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 353.75
$apoleondorl.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.77*/2
London vista....................................100.15
Paris vista.................................. 47.75
Rente de oorbne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.56

Bursa de Bucure33l
din 13 Maiu n. 1896.
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Rentă română perpetuă 1875 5% Apr.- Oct. 1C0
Renta amortizabilă .... 5% 98.’/,

n „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.-lui. 99.'/,
n „ din 1893 5°/o » 1» 99.'/s
W „ 1894 int. 6 mii. 5°/o Apr.-oct. ^■7.,
n „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 47o lan.-lulie 86-7,
ii „ (Impr. de 50 mii. 4°/o 11 11 86?/4
H „ (Imp. de274 m.la90 47o 11 11 87.-
n „ (Imp’. de45m. 1891 4% 11 D 86-74
w „ (Im. de 120 iul. 1894 4°/o H D 86 V.

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6°/n Mai-Nov. 100 >/.
Oblig, Casei Pensiunilor fr. 30C 10 245.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—iul. «6.74

„ ,. din 1884 5“/« Mai-Nov.
11 „ ,, din 1888 5"/n mn.-uec. — —
•î „ ,, din 1890 5% Mai-Nov. 9? 74

Scrisuri fondare rurale . , . 5“/o lan.-lulie 64 74
91 „ urbane BucurescI 67» îl 11 101 '/,
11 11 19 11 5u/0 n n 89 74
11 ii ii Iași . fi7n ii « 83?/4

Oblig. Soc. de basalt artificial 6«/o ii n •
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1577.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 206.-
Dacia-Komânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 399.-
Naționala de asig. uit. div. 43 le: 200 410.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 _
Soc. Rom. de Constr. alt. div.151. 250 181.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

, „ „ 2 em. u. d. 0 100, —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei oOt —
„Bistrița* 11 soc. p. f. hârtii 30 ,J' lOcC —
Societ. p. const, de Tramways 20C 1 11 —.—
20 franci aur 20.03

câni nu l’am dat, er trei (file a supt’o nu
mai vițelul11.

Acestă istoriă îmi cam strica voia și 
mai ales, că vădui în ființă dihania de 
șerpe, mare cum nu mai vădusem, ba și 
Moș-Negru spunea, că n’a mai pomenit așa 
șerpe, și ast-fel îmi turbura sufletul, căci 
o pățisem și eu încă copil de 4 ani încât 
p’aci să mă musce o năpârcă.

Pe când însă Moș-Negru îșl gătise po
vestea, se înnorase din sus bine și începuse 
a fulgera.

— Țineți-vă, copii, că acuși vă moiă.
Mă chiamâ din nou să mă duc în să

laș, nevoind însă, aduse Moș-Negru un co
joc mare să mă acoper să nu mă ude.

Nu trecu mult și sosi o ploiă iute cu 
fulgere și trăsnete, care cu atât păreau mai 
grozave, căci eram în o posițiune de unde 
se audia un răsunet prelungit prin văile 
adânci. Ploia trecu repede și de voiă bună
băeții începură a dice în fluere și a juca 
în darea focului, pănă când într’un târdiu 
ne pomenim ârășl cu Moș-Negru trăgând 
cu o prăjină lungă după băeții, care nu se 
mai astempărau, se culcâ apoi lângă foc 
cu prăjina lângă el și cu vorbele: să nu 
vă mai aud nici cârc!

(„Rev. orit.-lit.“)

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 57» Paris .... 27»
Avansuri pe efecte 67» Petersburg . . 47,7»
Casa de Depuneri 572 Berlin .... 37»Londra .... 27n Belgia .... 7oS
Viena..................... 57o Elveția .... 7»7:e

Cuirsul pieței Bs’așnsw.
Din 16 Maiti 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.51 Vând. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.50
Napoleon-d’orl Cump, 9.52 Vând. 9.54
Galbeni Cump. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vând. —.—
Mărol germane Cump. 58.30 Vând.’ ___ • __

I.

Târgul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost Ia 

12 Mai de 9563 capete, la 5 Maiă au 
intrat —.— capete și au esit rămâ
nând la 6 Maifi un număr de 9,563 capete

Proprietar: Dsv Auvufl

Redactor responsabil
Nr. 2186—1896.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru constatarea dărei pe case pe 

anii 1836—1898.
Se aduce prin acesta la cunoa- 

cința publică, că consemnările pen
tru constatarea dărei pe case pe anii 
1896—1898 revidate de Direcția fi
nanciară reg. ung. din loc, care atât 
pe basa fasiunilor date de proprie
tarii caselor, cât și pe basa consta
tărilor, din partea comisiei a fixat 
chiriile locuințelor, sunt depuse spre 
vedere la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc pe durata de 15 tjile adecă 
dela 16 Maiii pănă inclusive I Iunie 1896.

Toți acei posesori de case, cari 
se vor simți încărcați cu darea fixată, 
pot lua recurs la comisia adminis
trativă în termenul de sus indicat 
de 15 cțile. Recursul este a se preda 
la oficiu de dare orășenesc. Acei po
sesori de case, cari pentru prima oră 
sunt taxați cu darea pe case, pot 
recura contra sumei prescrise în ter
min de 15 cfile socotit din cfiua de 
când li-se va scrie darea pe anul 
1896 în fascicula de dare la Magis
tratul din loc.

Recursurile ce se vor înainta 
după trecerea acestor termine, -ca 
întârziate, nu se vor mai considera.

Brașov, 11 Maiti 1896.
Oficiu! de dare orășenesc, 

ABesSas 
1977,2-3. consilier mag.

In casa Hr. Si șiroi spita- 
lislm (Scheiu)

de wsidLwa
2 cai, 1 landou, 1 calescă, 1 
masă de stejar și 6 scaune.

Tot acolo sunt deja acuma 
de

unu, event, două grajduri fru- 
mose cu, event, fără remise.

I gta se mai ©ferăl 

J m wsață mco-odaită ocasia
I ca numai O se se Q
■ pentru cumpere m
w o ooleoție splexididă d.e 3 
| IO 
| bucăți 
» fi 3.50

ii. 3.50

LiillHU

1 ciasornic de 
DUC fii busunar Prima 

fi. 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.

cu broș pentru dame forte1 ac 
frumos.

3 nasturi pentru Chemisete imit, 
d’aur.

Tote aceste 10 obiecte practice 
costă la daltă numai ffl» îS.Stii» ci-., 
împreună cu ceasornicul.

Trimiteri se efectueză cu rani- 
bursă.

Ci i nu-i convine primesce banii 
îndărăt.

Alfred Flselaei’,
660,4—6. Vien I. Adlergasse 12.
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Institut de spălat și călcat
ISrașov, strada Orfanilor Vr. *57.

Subscrisa are ondre a recomanda On. Public „instituitul său 
de spălat și călcat" unde se primesc rufe pentru spă
lat și călcat spre cea mai deplină mulțumire a ori și cui, spă
latul e fără întrebuințarea varului clorhidric și CU 
cele mai moderate prețuri.

Primesc angagiament de-a spăla și călca la timp și CU Cea 
mai mare punctualitate tot felul de albituri, trusouri de 
mirese, perdele și tot felul de articule de modă, dându-le un 
lustru briiant și făcendu le albe ca zăpada.

i_5 Iffîariia

că

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

de!a 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,

lKX3E3OE3EX3QE3E3OEX3EXXXX££3OE3aE3Ejt3OEX3E3E?n

86 

de 
de

cu
80
stau la disposițiă. X

Bucătăriă germană și românescă. Mâncările cele mai alese. Q 
Vinuri curate și escelente din Transilvania și Ungaria. Q 
BSere prima calitate. Serviciu prompt. W
Rugându-mâ pentru visitare cât mai numerosă sunt cu tot W 

respectul gata spre serviciu. X
George Sorea y

961,5—6 antreprenorul hotelului. w
KiXXXXXXXXXÎOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXy

X
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Hotel și restaurațiune Ziegler
(od.in.i<5ră „ZETotel Slepa,l^“)

în baia Basna (Baassen, Felso-Bajom) 
lângă Mediaș în Transilvania

recomandă, prin întocmirea sa elegantă și posiția deosebit 
favorabilă, tuturor ospeților, cari vor se cerceteze acest loc 
cură, avend cu deosebire odăi de pasageri cu aer curat și

prospect plăcut, întocmite cu tote comforturile pentru timp 
mai scurt seu mai lung pentru sesonul de baie.

Vinuri escelente de masă și desert, beuturi recoritâre, 
în localul restaurațiunei, precum și bucătăria gustuosă, 
sunt recomandate dspeților pe lângă cele mai moderate prețuri.

MT Deschiderea în 25 Main 1896.
Pentru cercetare numdrose se rogă

cu totă stima:

ZiegSei^ 
proprietar.1—2

*
□

H
&
* 

W

K*

*
J*

pentru

O

de mai susa.

Mijlocul!! cela mai bunu și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
lorii precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoșcutulii și plăcutulii

„Or. Rosa’s LebeEis»Baisam“H
Acestii balsamfi preparata cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte folosiotra în contra tuturora greutățiloru de mistuire câr
cei de stomachâ, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamu acum una singura și dovedita rnedi- 
eainentu de casă poporal» .

Sticla mare costă 1 fL., mică 50 or. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atenta, că fîă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singura numai de mine este preparata după receta originală, este 
învelita în hârtiă grosă albastră, care portă în lungula ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungara și franceza, și cari sunta provădute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutula legala.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil se pote procura numai în

Depositwlih. prin.cipal-&. a,lix prod-ixcetor-ixlni

Fragner,
Farmacia rZum schwarzen Adler" Prag 205—3.

In Budapesta: la farmacia I. von Tiîrok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tdte farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposits’ din acesta balsamu de vieță.
Toții de acolo se pote avea:

Alifia de casă universală de Praga
(HPrag-er ■U’n.i.-srersa.l-ÎE^a.-vi.ssalToe)

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturorii inflamațiuniloru, răniloru și umflăturilor^.

Acesta se întrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelorii cu ocasii nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulîi celfi mai scurtă ; la cașuri îuse, unde s’: 
puroiu, absorbe baba și

i; la cașuri îuse, unde s’a formata deja 
vindecă în timpula cela mai scurta fără dureri.

in cutiore ă 25 și 35 cr.

Fila atenti!. •>
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga se imi- 

teză forte desa, faca pe fiă-cine atenta, ca singura numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu- 

veritabilă, decă cutiorMe din me'ata galbina, în cari se pune, sunta înfășu-mai atunci veritabilă, decă cutiorMe din me'atîi galbina, în cari se pune, sunta înfășu
rate în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între-
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari sunta provădute cu marca fabricei

Balsam pentru aud.
(G-eliSr-ZBalsazn.)

Celu mai probați! și prin multe încercări celt! mai temeinicii medicamenta pentru 
vindecarea auclului greu și spre redobândirea audului perdutti. I Flacon I fi.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


