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Congregațiunea din Lwgoș.
In coDgregațiunea comitatensă 

din Lugoș ținută Miercuri, s’a adus 
în discuțiune din partea Românilor 
cestiunea forte însemnată a liber
tății de întrunire și în deosebi ordi- 
națiunile său mai bine cjis ucazurile 
guvernului unguresc, prin cari se 
calcă dreptul poporului român de 
a-se întruni și de a-se sfătui asupra 
afacerilor sale publice politice și na
ționale, pe calea organisațiunei lui 
de partid.

La acâsța discuțiune a dat pri- 
legiu o propunere făcută din partea 
d-lui advocat Coriolan Brediceanu, 
cunoscutul luptător și naționalist ro
mân din Caraș-Severin. D-sa — 
după-ce a arătat cum cu nesocotirea 
celui mai de căpeteniă postulat al 
constituționalismului s’a sugrumat pe 
calea ordinațiunilor ministeriale li
bertatea de întrunire a Românilor, 
oprindu-se funcționarea partidului 
național român, sub pedbpsă, — a 
propus, ca guvernul se fiă rugat de 
congregațiune a revoca acele ordi- 
națiuni, făcend astfel se se respec- 
teze: principiile din legile fundamen
tale ale constituțiunei, egalitatea ce
tățenilor și naționalităților, liberta
tea dreptului de întrunire și, mijlo
cit, libertatea cugetării, a principii
lor și convingerii.

Propunătorul a mai arătat, că 
după-ce guvernul de față Szell a 
făcut mare vel vă, promițând, că sub 
el va domni legea, dreptul și drep
tatea, se ține îudreptățit de a re
clama, ^ca se retragă ordinațiunile 
date de miniștrii Hieronymi și Per- 
czel, prin cari se calcă și drept și 
dreptate și lege.

Asupra propunerei d-lui Bredi
ceanu s’a încins o viuă desbatere, la 
care au luat parte mai mulț'i mem
bri români. Raportul amănunțit des
pre acestă desbatere încă nu Fam 
primit; în ce privesce înse hotărîrea, 
ce a luat’o majoritatea din congrega- 
țiă asupra c|isei propuneri, ea a fost, 
cum nu se putea aștepta altfel, con

trară dorinței Românilor. D-l Bre
diceanu a bătut toca la urechia sur
dului. Mamelucii comitatenși sunt 
stăpâniți tot da duhul șovinist, ce 
i-a făcut se chiue de bucuriă, când 
s’au adus ucazurile acelea în contra 
partidului național român.

Cu mare mulțumire vestesc 
foile unguresc!, că „majoritatea 
precumpănitore“ a congregațiunei a 
respins propunerea română și a de
cis să se trâcă peste ea la ordinea 
dilei, „deorece legea despre egala 
îndreptățire a naționalităților §. 1 
nu cunosce, decât o națiune unitară 
politică ungară“.

Acâsta este cunoscuta tălmăcire 
seu interpretare a §-lui amintitei legi, 
ce a dat’o pentru prima-oră guver
nul Banffy, că adecă numai o sin
gură națiune politică pote fi și că 
prin urmare Românii, Slavii, Ger
manii nu se mai pot grupa politi- 
cesce după naționalitatea lor, — o 
interpretare, care restbrnă cu fun
dul în sus tot ce se dispune în acea 
lege dela 1868 în favorea naționali
tăților. Urmările ei le-am veejut; ele 
ne arată volnicia, ticăloșiq. și despo
tismul la culme și, pe lângă tăte 
acestea mai fac și de rîs tbtă gu
vernarea ungurescă.

In cele din urmă seim, că a 
ajuns lucrul acolo, că au fost oprite 
nu numai adunările partidului na
țional român, der chiar și adunările 
la cari erau conchiemați numai ale
gătorii români în afaceri curat elec
torale. Și în privința acesta seim, 
că capetele înfierbântate șoviniste 
erau atât de confuse și încurcate, 
încât nu mai sciau ce e permis după 
lege și ce nu; ceea ce era permis 
într’un comitat era oprit într’altul. 
Satrapii mari și mici făceau esperi- 
mente, ca să vadă pănă unde pot 
să ducă șicanările și maltratările lor.

Ceea ce a fost permis după lege 
pănă acum câți-va ani, astăcji este 
oprit, cu tote că legile din cestiune 
nu s’au schimbat. Șovinismul turbat 
dice, că legea față cu naționalitățile 
și-o face el însu-și după pofta lui și 

pretinde acum, ca pofta și volnicia 
lui să fiă respectată de ori ce guvern.

Așa și guvernul Szell, când se 
aștepta, ca să facă o declarare de 
Domne-ajută, că va apăra naționali
tățile în contra esceselor șoviniștilor 
pătimași și vioJențl, el a făcut aces
tora complimente și s’a scusat și 
apărat înaintea lor contra împutărei, 
că n’ar ave și el aceeași țîntă, ca ei.

De aceea totă nădejdea năstră 
este în poporul nostru, în puterea lui 
de viață și de resistență. Va da Dum- 
nedeu se se reculegă și să reîncepă 
lupta cu nouă vigore, căci numai aici 
este scăpare.

Tocmai pentru acâsta insă ne 
pare bine, că bravii noștri luptători 
din Caraș-Severin au adus în discu
țiune publică grava cestiune a mal
tratărilor, ce trebue se le îndure 
partidul nostru național român.

Revista politică.
De-cdată cu reîntbrcerea Maies

tății Sale monarclmlui din Berlin la 
Viena, viața politică a început să j 
devină mai sgomotosă în amândouă 
statele monarchiei dualiste.

Alaltăerî dieta ungară, a ținut 
o ședință, în care s’a votat fără dis- 
cusiune proiectul de lege despre des
ființarea competințelor de timbru pe anun
țuri și călindare și s’a început desba- 
terea generală asupra proiectului de 
lege privitor la contingentul de spirt. 
S’au mai presentat câte-va proiecte, 
cari vor trebui să trâcă prin discu- 
siunea camerei.

După des baterea lor, se va în
cepe lucrarea delegațiiinilor, cari 
au fost convocate pe fliua de adi în 
Budapesta. Desbaterile din delega- 
țiuni promit a fi de un deosebit in
teres.

Mult mai sgomotbsă a fost săp
tămâna acâsta în Austria. In 8 
Mail! n. s’a deschis „Heiehsrathu-xi\ în 
Viena și de-odată cu redeschiderea 
lui, s’a reluat firul luptelor între Ger
mani și Cehi, lupte, ce amenință să 
facă imposibilă lucrarea parlamen

tară. Deja în prima ședință, ministru- 
președinte austriac a presentat ca
merei un proiect de lege privitor la 
regularea dreptului de limbă în 
Boemia și Moravia. Prin legea acâsta 
Boemia ar fi să se împartă în 10 
districte, dintre cari 5 curat cehice, 
3 curat germane și 2 mixte. Cehii 
sunt forte nemulțămițl cu acest pro
iect, din care causă s’au și hotărît 
se zădărnicâscă desbaterea lui în ca
meră și se împiedece, prin obstruc- 
țiune, lucrarea parlamentului. Deja 
în prima ședință a „Reichsrath“-ului 
s’au întâmplat scene sgomotose între 
Cehi și Germani. In fața oposiției 
înverșunate a Cehilor, guvernul a 
ajuns ârăși în strîmtdre. Nu scie 
cum și de unde să apuce lucrurile, 
ca se restabilâscă liniștea în parla
ment și se împace cumva pe cei doi 
adversari, cari se combat pe tema 
cestiunei limbilor. Dâr va merge 
forte greu, câtă vreme contrastele 
sunt la culme, âr mașinăria parla
mentului e amenințată acum cu to
tală sdruncinare.

In sînul fraților noștri români 
din Bucovina s’a întâmplat cjUele 
trecute o schimbare de tactică față 
cu guvernul țării; s’a făcut adecă un 
pact între majoritatea clubului român 
dietal și între guvern. Condițiunile a- 
cestui pact, deși s’a încheiat în 
mod oficial, nu s’au publicat încă 
în mod oficial. S’au strecurat însă în 
publicitate vești mai mult său mai 
puțin autentice despre „împăcarea11 
acâsta, care după părerea unora, ar 
fi să fiă în folosul Românilor din 
Bucovina. Așa se afirmă, că s’a ho
tărît crearea unui post de inspector 
pentru șcâlele române, er persona la 
acest post va fi propusă de clubul 
român din dietă; s’a hotărît mai 
departe să se pună capăt prigoni
rilor contra preoților și învățătorilor 
români și subvenționarea șcâlelor 
românescl din Cernăuți eh “câte-va 
mii de florini la an. In schimb, Ro
mânii din dietă să nu mai facă opo- 
sițiă guvernului.

FOILETONDL „HAZ. TRAN8“.

Amurg...
n suflet îi surîde
Lumina unui dor...
Stă singură pe prispă 
Și-și uită de fuior.

Privesce lung pe cale 
Și nu scie ce vrea,
Și-a lene îșl anină
In păr o viorea.

Ingână-apoi un cântec 
Uitat prin alte vremi: 
„Vei mai veni bădiță 
„Pe nume se mă chemi...?“

Amurgul dor’ răspunde 
La glasul ei pustiu,
Și sârele ’i surîde
Din tronu-i auriu.

Din neguri vine noptea 
Se lasă peste văi...

Și-un nor ușor de lacrimi 
Să jâcă ’n ochii săi...

Sân-JPetreanul.

0 discuțiune memorabilă
la Academia din Bucuresci.

Bucuresd, 27 Aprilie v.
Numai acum aflu din întâmplare, 

despre un vot, o manifestațiune, la Acade
mia Română, care —de ar plăce seu nupoli- 
ticastrilor noștri de sâma lui Mitică, — ar 
fi păcat să se trecă cu vederea, să nu 
ajungă la cunoscința publicului celui mare. 
La frații cei robiți din străinătate, cel pu
țin, vocea unui bătrân, încărunțit și tăbă- 
rît în lupte și studii naționale, sigur me
rită se fiă cunoscută și valorea ei recunos
cută ; doră că nedreptățirile, ce li-se fac 
dilnic din tote părțile, pănă și din ale rega
tului — român, vor găsi nițică alinare, mân
gâiere, încuragiare din trecut, pentru viitor, 
decă presentul, prin nemernicia prea multor 
fii ai lor, nu le pote da, decât numai 
amar!

Ecă cum mi-s’a povestit întâmplarea 
de cătră un domn dintre cei de față :

A fost în diua de Marți, 3 Aprilie n., 
anul curente. Ședința savantului corp forte 
bine cercetată. Printre număroșii membri 
și episcopul de Caransebeș, și — bătrânul 
V. Babeș, astădi cel mai vechili membru al 
Academiei, tocmai sosit din Budapesta.

La ordinea dilei președintele Foni 
anunță: Continuarea desbaterii asupra ces
tiunei, că ore Academia Română are ea se 
fiă representată — și decă da, înec mod,prin 
cine, cu ce program, său instrucțiune la Con
gresele învățaților din tote țările civili- 
sate, câți au se se întrunescă la Paris ăst 
timp, cu ocasiunea esposițiunei universale? 
Și s’au manifestat și desfășurat — în lung 
și lat — cele mai diferite și divergente opi- 
niunl, și pro și contra. Adecă: atât pentru 
o participare, așa clisă oficială, prin membri 
aleși din sînul Academiei și provăduțl cu 
instrucțiune, cât și contra unei participări 
directe, ci pentru lăsarea în libertatea flă
cărui, d’a participa întru interesul sciinței 
și a chiămării; eșind totuși la ivelă dorința, 
ca cei ce se vor înfățișa, quasi semi-ofcial, se 
reprezinte Academia cu adevărata ei chiămare.

Care va să dică: Academia, maturul 
corp literar și sciențific, s’a arătat, cum 
trebue se fiă, forte scrupuldsă; cu atât mai 
vârtos, că secretarul gen. d-l Sturdza, ade
văratul disponent al budgetului, mereu 
avisa la deficitele, ce amenință în butul ce
lor deja aprope MM-spre $ece nwhdue, cecon- 
stituesc averea Academiei!

In decursul acestei forte interesante 
discuțiunl, luând cuvântul vechiul academi
cian V. Babeș, s’a rostit după informațiu- 
nea ce am, în esență, cam astfel:

*

De ore-ce mi-se oferă — dice d-l V. 
Babeș — acestă atât de bine venită și po
trivită ocasiune, și fiind-că la vârsta mea 
înaintată este — decă nu chiar probabil, 
der posibil, ca să nu mai pot ave fericirea 
d’a mă mai înfățișa în acâstă ilustră incintă, 
rog să nu mi-se ia în nume de rău, relativ 
la cestiunea din discuțiune, nu void să die 
formala propunere, der opiniunea, cam forte 
cutezată, însă din fundul inimei mele scosă 
și pe temeiul convicțiunilor mele aședată, 
cărei voiu se dau espresiune.

Istoria, cum s’a desvoltat ea, mai vâr
tos din secuiul al șeptelea încoce, ne arată,
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In urma acesta cjiarul „P atria" 
și-a sistat aparițunea, motivându-o cu 
aceea, că în starea de reservă cal
culators pe care i-o impune situa- 
țiunea, trebue se evite totul, ce ar 
pute servi baronului Bourguignon, 
sâu deputaților conservatori drept 
pretext, că pactul nu s’a putut rea- 
lisa din pricina unor articole din 
„Patria". Minoritatea clubului dieta! 
român, compusă din deputății Dr. 
I. cav. de Flondor și Dr. G. Po- 
povicT. n’a aderat la acesta împă
care ; au decis înse se nu facă opo- 
sițiă majorității, și așa se vorbesce 
acum de abstinența acestor doi de- 
putațî. Bărbații, cari representă cu 
rentul mai radical în sinul fraților 
noștri, cred, că în câte-va luni se 
va limpecji situațiunea, er până 
atunci foia independentă „Deșteptarea," 
își va face datoria de gazetă româ- 
nescă.

Așa stau lucrurile de-ocamdată 
în Bucovina. Noi dorim ca speran
țele, ce și-au pus o parte din con
ducătorii Românilor bucovineni în 
pactul cu guvernul, se nu fie spul
berate.

*
In ședința de Sâmbătă a dietei 

din Cernăuți, președintele clubului 
dietal român, deputatul Călinescu, a 
făcut următorea declarațiă în numele 
clubului parlementar român:

„Avend în vedere asigurarea 
dată din partea representantului gu
vernului, că se va ține cont de pre- 
tențiunile îndreptățite ale Românilor 
din Bucovina cu privire la desvol- 
tarea lor culturală; avend în vedere, 
că cuprinsul raportului comisiunii 
asupra Gestiunilor școlare e de fapt 
prevenitor față de dorințele îndrep
tățite ale Românilor; am ondre a 
declara în numele clubului român, 
că ne abținem dela orl-ce plângere 
pe teren național-cultural, în aștep
tarea sigură, că mulțumirea Româ
nilor pe teren național-cultural va fi 
în nlină înțelegere cu guvernul, nu 
numai promovată, ci pe deplin efec- 
tuită“.

Alegerea de vicariu dela Ora- 
dea-mare apelată. Din Oradea-mare ni-se 
oomunică următbrele: „Mai multi deputețl 
ai Sinodului eparchial aradan, în prepon- 
deranță din părțile bihorene, în termin le
gal au apelat alegerea de vicariu efectuită 
în Sinodul eparchial din anul acesta la 
congresul Dațional-bisericesc ca for arbi
trar pe basa § 58 al reg. afacerilor interne 
sinodale. Ast-fel congresul național-biseri- 
oeso, care se va întruni la începutul lui 
Octomvre, va avâ să se pronunțe și asupra 
acestei cestiunl, care, oum se vede, nu s’a

deslegat, după oum au dorit credincioșii 
gr. or. din Bihor".

Nouă arondare de protopopiate.
Sinodul archidiecesan din Sibiiu în 

ședințele sale dela 3—5 Mail s’a ocupat și 
cu cestiunea unei noue arondări a mai 
multor tracte protopresbiterale. S’a și ho- 
tărît cu privire la protopresbiteratele din 
Hunedora, ca tractul Dobrei să rămână și 
mai departe cum a fost, er al Gfeoagiului 
se se desființeze și să se înființeze noul 
tract al PLunedârei. Comunele se vor grupa 
în următorul mod :

I. Orăștie are să primescă dela Geoa- 
giu: Almașele, A.-Brădet, A.-Joseni, A.-Su
seni, A.-Mijloceni, A.-Mic, Ardeu, Băcâia, 
Băcăinț, Balșa, Bobâlna, Boiu, Bozeș, Bul
buc, Ceru-Băcăinți, Cibu, Cigmău, Feredeu, 
Foit, Ceoagiul-de-jos joseni și suseni, Glod, 
Hornorod-joseni și suseni, Maja, Mermezeu- 
Văleni, Nădăștia, Porcurea, Techereu; Va- 
lea-Epei, Valea-mare, Voia, cu tote filiile 
lor. De tot 34 comune.

II. Deva primesce dela Geoagiu tote 
comunele câte nu s’au anexat la Orăștie.

III. La Dobra trec dela Deva Bătrâna, 
Leznic, Muncelul-mare, Poenița-Tomei cu 
filiile lor.

IV. Hunedora capătă dela Deva: Ba- 
tiz, Cerbel, Cerișor, Găunosa cu filiile, Jo- 
sani, Lelese, Mănierău, Nandru-Vale, Pes- 
tișul-mare, St.-Craiu, Socet, er dela Hațeg: 
Alun, Baia-lui-Craiu, Boz, Gelar, Hasdeu, 
Hunedora, Nădăștia-infer. și super., Ruda, 
Poenița-Voinei, Vălariu, Silvașul-sup., Te- 
liuc, Zlașd, cu filiile lor

Tractul Ilia și Zarandul rămân ne
schimbate.

Si în alte tracte s’a hotărît a se face1
schimbări, anume:

1. Protopresbiteratul Agnitei capătă 
dela Sibiiu Vurpărul.

2. Alba-Iulia capătă dela Sebeș Ber- 
ghinul cu filia Colibi, Recătău și Vurpăr, 
er dela Orăștie Acmariul și Sărăcsăul.

3. Brașovul capătă dela Treiscaune 
Apața-Ormeniș, Crisbav cu filia Nou.

4. Olușiului se dă dela Deșiu Bonțida 
cu filia Sic.

5. Oohalmul primesce dela Sighișora 
Archița cu filia Beia, Bundorf, Mucundorf 
și Rodeș, er dela Oohalm trec la Sighișora 
Criț cu filiile Cloașterf și Meșindorf.

6. Făgărașului se dă dela Agnita Cal- 
borul, Cincșorul și Boholțul, dela Avrig: 
Arpașul-inferior și sup., Corbi, Drăguș, 
Feldiora, Oprea-Cârțișora, Porumbacul-infe- 
rior și Porumbacul-superior apusean, Po- 
rumbacul-superior răsăritean, Sărata, Sco- 
rei, Streza-Oârțișora, Ucea-inferioră și sup. 
Viștea-inferioră și sup.

7. Dela Mediaș trec la Ternava: Bah- 
nea cu filia Bernade, Căpâlna cu filiile 
Abuș, ldrifaia și Mica, Idici, Lepindea, er 
la Mediaș trec dela Sibiiu: Șaldorf cu filia

Moardeș, Stenea, Veseud. Dela Ternava: 
Păucea și Blăjel. Dela M.-Oșorheiu filia 
Zagor dela Șoimușul-român să se anexeze 
la par. Hundorf.

8. Dela M.-Oșorheiu se dau la Ter
nava: Coroiu, St.-Mărtin, Laslăul-român cu 
filiile, Șoimușul-român cu filia și Suplacul, 
er la M.-Oșorheiu trece dela Ternava Cer- 
ghidul-mare.

9. Sibiiul primesce dela Avrig: Avrig, 
Colun, Glâmboacea, Porcești, Sebeșul-infe- 
rior și sup., Săcădate.

10. Dela Ternava trec la Turda Bo
tez și Petrilaca-română.

Ca centre nouă se decreteză pentru 
Treiscaune Vâlcelele, er pentru Unguraș 
Hida.

Neschimbate rămân tractele Abrud, 
Bistrița, Bran, Câmpeni, Hațeg, Lupșa, 
Mercurea, Reghin, Săliște, Unguraș.

RSsboiul dintre Buri și Englesi.
Seim, că Burii s’au retras din 

partea de miaejă-eji a statului Oranje. 
Ei nisuesc a-se concentra la Kroon- 
stad și la granița Transvaalalui, pe 
care vrâu s’o apere în potriva nă- 
valei Englesilor.

Armatele lordului Roberts înain- 
teză acum pe întrâga liniă, o parte 
din ele au trecut deja Ia începutul 
septemânei peste rîurile Vet și Vaal, 
er acum se anunță, că lord Roberts 
a trecut și rîul Zand și se află aprope 
de munții dela Kroonstad. Se cjicea, 
că Burii vor lua la rîul Zand lupta 
cu Englesii, acum înse pare mai 
probabil, că Burii se vor retrage și 
de aici, ba nu vor resista nici la 
Kroonstad. Acâsta se conchide cel 
puțin din faptul, că guvernul sta
tului liber Oranje șl a strămutat se
diul din Kroonstad la Heilbron, oraș 
situat mai spre răsărit.

Din tâte aceste s’ar părâ, că 
resboiul se apropie de sfîrșit și că 
pănă pe la mijlocul verii Englesii 
vor ajunge sub zidurile Pretoriei.

*
La începutul septemânei s’a 

deschis în Pretoria Volksraad ul, 
adecă corporațiunea representativă 
a republicei Transvaal. Sesiunea 
Volksraad-ului a fost scurtă și ea 
s’a și închis alaltăeri. S’ă primit o 
moțiune, în care se dă esprisie re
gretelor, că Anglia n’a voit se pri- 
mâscă propunerile de pace, ce i-s’au 
făcut, și că ministru-președinte en- 
gles Salisbury a esplicat greșit eve
nimentele, ce au precedat isbucnirei 
resboiului. Volksraad-ul mulțămesce 
puterilor pentru simpatiile și spri
jinul lor moral și dă împuternicire 
guvernului sS ia mesurl în raport

cu împrejurările grave în cari se 
găsesce țâra.

*

Președintele Krîtger a primit 
dela o femeiă din Trausvaal o tele
gramă întrebându-1, dâcă n’a sosit 
timpul, ca sâ se formeze o trupă de 
femei pentru apărarea patriei. Fe
meile sunt gata a prinde arma și a 
lupta alături cu bărbații lor pentru 
libertate și neatârnare.

Din Petersburg se vestesce, că nu
meroși tineri universitari din Moscva 
și Petersburg au plecat la Trans
vaal se lupte acolo în potriva En
glesilor.

SOIRILE DILEL*
— 29 Aprilie v.

Fondul lancu și tabla reg. din 
Clușift. Seim, că tribunalul din Alba-Iulia 
a fost adus sentința, oa fondul lancu să fiă 
confiscat. Făcendu-se apel, Tabla regescă din 
Clușiîî a schimbat sentința tribunalului așa, 
oă pe de-oparte a declarat de vinovat pe 
T. L. Albini, er de altă parte a decis să 
se confisce numai 400 fl. — sumă care s’a 
colectat și după ordinul de oprire al fostu
lui ministru Perczel — din fondul admi
nistrat adl de „Asociațiune", fond, care se 
urcă la aprope 5000 fl. Contra decisiunei 
Tablei din ClușiQ, s’a făcut apel la Curia 
din Budapesta.

Procesiunea religioși», care era să 
se facă Dumineca viitore în Bucurescl spre 
a se mulțumi lui Dumnedeu pentru buna 
recoltă din anul acesta, a fost amânată 
pentru Duminecă 7 Maiu v. Acestei proce
siuni ’i se va da o solemnitate deosebită 
după programa stabilită de d. Chiricescu, 
directorul cultelor, cu aprobarea I. P. S. S. 
Metropolitului Primat. In chioșcul rondului 
dela Șosea vor lua parte Metropolitul Pri
mat și Episcopii aflațl în Capitală, minis
trul instrucției și clerul. Un manifest lipit 
pe zidurile Capitalei învită lumea să ia 
parte la procesiune. Stradele pe unde 
va trece procesiunea vor fi închise. Pro
cesiunea va porni de la Metropolie la 
ora 9 diminâța și va parcurge stradele 
Bibescu-Vodă, Rahovei, Victoriei pănă 
la șosea, unde Metropolitul va oficia 
un serviciu divin. In fruntea procesiunei 
vor merge corurile Metropoliei și al bise- 
ricei Domnița Balașa. Tot clerul din Ca
pitală va fi îmbrăcat în odăjdii și va duce 
iconele bisericilor respective. La procesiune 
vor mai lua parte tote școlile secundare și 
primare din Bucurescl.

Daruri pentru biserică. Din comuna 
Mândra, în comitatul Făgărașului, ni-se scrie: 
Tinerii Niculae și loan Socaciu din comuna 
nostră, aflători acum în Bucurescl, au da-

• * • •

că, străinii conviețuitori cu Românii, anume 
Slavii și Maghiarii, cari ne-au ocrotit, me
reu atribuindu-șl tote virtuțile și meritele 
publice ale nostre, astfel fiă care împănân- 
du-șl istoria națională cu 61e și mândrin- 
du-se de ele, și — chiar prin mijlocele 
storse din sângele și sudorile nostre co- 
rumpând și falsificând opiniunea publică 
europenă, ba a lumei culte întregi,—ne-au 
despoiat de avutul nostru cel mai prețios, 
de basa și garanția unui viitor mai just și 
mai frumos, făcendu-ne pradă desconside- 
ratiunei comune.5

Astfel, scurt vorbind, Serbii și Bul
garii, prin istoriile lor își cântă lauda și 
mărirea ridicării și victoriilor lor din evul 
mediu, făr’ d’a aminti măcar de Valahii 
cei număroșl, cari au muncit și asudat și 
sângerat cu ei dimpreună; er Biserica ace
lora pănă și astăcll continuă a împiedeca 
sistematic desvoltarea națională a Români- !
lor din Bulgaria, Serbia, Macedonia etc.

Nu altmintrelea domnii Maghiari, stă- 
pânitorl de uns-spre-dece secuii ai vechei 
Dacie și Polonie, cu mulțime de Români 
din vechime, creându-și și ei prin ale aces
tora eminente talente și virtuți o colosală 
gloriă în istoria lor națională, er prin

scumpă măiestria un loc de deosebită valore 
și onore printre poporele Europei, chiar și 
în istoria universală, astădl și încă de mai 
lung timp încoce ei trec de cel mai eroic 
popor din Orient, pănă și de scutitorii cul- 
turei europene in contra barbariei mongole, 
tartare ș1 turnesol, pe când date și docu
mente positive și numărose ne arată, că — 
nu ei, ci eroii români au fost cei dintâi, cari 
cu pepturile lor victoriose au împiedecat 
furiile barbare d’a inunda Europa.

Voivodul Munteniei, Mirau celbâtrâ», 
el a fost cel- dmtâiii, care la an. 1394, în 
Oltenia la Rovine, a înfrânt puternica oste 
a Sultanului Baiadzid, care — după-ce ni
micise imperiile Bulgarilor și Șerbilor, se
cundat și de boerimea acestora, — trecuse 
Dunărea, ca să nimicescă și Valachia*).

Și pe când Mircea Românul, cu

mica sa armată română înfrânge pe Baia- 
zid și decimeză boerimea vasală a Sârbilor 
și Bulgarilor, Regele Ungurilor, fanfaronul 
Sigismund, anunță lumei, că a adunat 
oste atât de’ mare și puternică, încât chiar 
ceriul de s’ar răsturna asupră-i, n’are ce-i 
face! — la 1396 însă este sfărîmat total 
cu oștea sa cu tot la Nicopol!

Al doilea Român, care începând dela 
1437, în opt crunte bătălii a sfărîmat pu
terea turcescă, a fost lancu Huniad, la în
ceput ca Ban al Severinului și apoi Comite 
al Timișului, cu nobila și chinezii și poporul 
valach din districtele valachice ale Băna
tului și Unedorei.

Au urmat apoi la 1475 și 1476 strălu
citele victorii ale marelui Ștefan al Mol- 
dovii etc. etc.

Convingerea mea în acăstă privință 
atât este dă profundă și sigură, încât eu 
n’așl pregeta a supune documentele mele 
unui juriu numeros, luat dintre cei mai re
numit,I istorici și politici ai Europei.

In acest mod s’ar pute corege istoria 
falsificată prin înșelăciune și corupțiune, și 
a ni se îmbunătăți sortea cea ticălosă, ce 
ni-s’a croit și se susține cu măestriă.

Acesta, după mine ar fi cea mai dâmnă

procedere, ținută și problemă de recoman
dat d-lor colegi, cari vor cerceta Congre
sele din Paris, de ar fi să mergă ei fiă ofi
ciat, seu particular, ca membrii ai Acade
miei Române.

Am cetit de curând prin gazete des
pre un Memoriu al unui d. profesor cătră 
d-l minstru al instrui{iunei publice, prin care 
stărue, ca cel puțin pentru școlele din {eră 
s£ se introducă in istoria universală și nămul 
românesc cu trecutul seu. Regret, că d-l mi
nistru, colegul nostru Istrate, nu e present, 
căci l’așl ruga prea frumos: să asculte asu
pra acelui Memoriu mai pre sus de tâte opi- 
niunea Academiei, a cărei secțiune istorică 
■este eminamente chidmată a-șl esprima opi
niunea în cestiune, cu care ocasiune votul 
său s’ar putâ estinde și asupra cestiunei 
sulevate de mine, asupra modului de-a co
rege, resp. completa istoria universală.

*

Cam acestea și atâta bătrânul Babeș. 
Academia a ascultat cu atențiune; însă n’a 
dispus nimic positiv în aceste privințe. De 
aceea le recomandăm atențiunei și apre- 
ciării marelui public.

*) Aici njuns vorbitorul, densul este întrerupt de 
d. Tocile cu, cu observațiunea,că — încă înainte de- 
Mircea, Turcii fuseseră bătuți de Laioș-Vbdă al Ro
mâniei, pe la 1370. Bribes reflectă că: De pe acel 
timp n’avem date despre vre-o bătăliă mai însem
nată. La acesta noi adaug°m, cum însuși papa 
Urban, în literele sale : Datum Romae ad sanctum 
Petrum, VI idus Aprilis 1370, nu amintesce de 
vre-o bătăliă victoriosă, ci numai de apărarea 
legii catolice pentru care îl laudă pe voivodul Vla- 
chiei Ladislau și-l îndemnă a se lăpăda de schismă, ca 
se devină mai glorios. —
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ruit pentru decorarea bisericei nostre gr. 
or. două perdele la icone în preț de 40 fi., 
o perdea la ușa dela fruntar în preț de 
8 fi., și o pânzătară la iconostas în preț 
de 6 fl., tote acestea de mătasă brodate 
cu fir de aur și forte frumose. Pentru 
aceste daruri marinimose subscrișii în nu
mele comitetului parochial esprimăm adencă 
mulț&mită. generoșilor donatori, rugând pe 
Atotputernicul, ca să le lungescă firul vieții 
la mulțl fericiți ani, ca și pe viitor se mai 
potă face astfel de daruri pentru locașul 
Domnului, servind acăstâ faptă drept esem- 
plu și altora: Ioan Cocan președ. com. pa
rochial, Ilariu Comșa not. com. parochial.

Ofițerii germani la esposiția din 
Paris. împăratul Germaniei, Wilhelm II, 
a dat un ordin cătră armată, prin oare 
permite tuturor ofițerilor din armata ger
mană a cerceta, după voință, orl-eând vor 
pută marea esposițiă franoesă din Paris. 
Pentru acbsta ofițerii nu trebue să-și eeră 
permisiune deosebită dsla superiorii lor, 
dăr mergând în Paris sunt îndatorați a-se 
presenta la ambasada germană și la gu
vernamental militar diu Paris vor arăta pe 
o cartă de visită rangul, garnisona unde 
servesc și locuința în Paris.

Atentat contra ministrului ro
mân de culte. Alaltăerl diminâța un in
stitutor din Focșani anume Constantiniu, s’a 
presentat la d-1 Popescu, direotorul învăță
mântului primar, și i-a cerpt o oarte de 
audiență pentru d-1 ministru al oultelor. 
Cartea da audiență i-a fost dată și la orele 
12 fără un sfert Constantiniu a întrat în 
oabinetul d-lui ministru. înăuntru se aflară 
d-nii: Meisner, inspector general al învăță
mântului primar, și Chihăescu, secretarul 
cabinetului. Constantiniu fusese dat în ju
decata consiliului permanent pentru unele 
neregularitățl. La prima înfățișare Constan
tiniu a fost condamnat la depărtare, mu- 
tându’l din Focșani la T.-Oona. Acâsta îl 
făcuse să câră audiență la d-1 dr. Is- 
trati. Când Constantiniu a fost intro
dus în cabinetul ministrului, nu dădea ni
mic de bănuit prin atitudinea sa. Insă 
odată ajuns îuăuntru, el puse pe biroul 
d-lui Istrati o carte de visită, pe care era 
soris: „D-le ministru, d-ta ești acela, care 
m’a nenorocit și de-aceea te rog să îngri
jesc! de fetița mea, care rămâne singură și 
care în curând va fi un cadavru ca și 
mine1'. D-1 Istrati fără a ceti cele ce erau 
scrise pe cartea de visită, rbgă pe Cons
tantiniu a-i spune verbal, ce are de comu
nicat. Atunci Constantiniu ripostâză d-lui 
ministru cu următorele cuvinte: „După oe 
m’ai nenorooit, nu vrei nici măcar să-’ml 
cetesc! biletul? Ei bine...“ In acel mo
ment Constantiniu vîrî mâna în buzunar 
pentru a sobte un revolver. D-1 Chihăescu 
observându-i mișcarea se repedi îndată 
asupra lui Constantiniu și împreună cu d-1 
Meisner îl dădură afară din cabinetul mi

nistrului. Servitorii fură chemați pentru a-1 
ține pănă să sosescă autoritățile. Sosind 
comisarul secției 17, Constantiniu fu ridi
cat și dus la acea secțiă.

Mort la catedră. Se telegrafâză din 
Făgăraș, oă directorul școlei comerciale su- 
periore 'de stat de-acolo, Vftft Matyas, oare 
era și profesor de literatura maghiară, a 
murit de odată, erl diminâță, tocmai oând 
se urcase pe catedră în școlă, începând 
esamenul de clasă. Era de 45 ani. Mbrtea 
i-a provenit din apoplexiă.

Esposițiă de femei. La Londra s’a 
deschis de curând o esposițiă femeniuă. 
Soția primarului Londrei a presidat cere
monia deschiderei însoțită de lordul-primar 
și de înalții funcționari ai orașului în mare 
ținută. Nimic mai ourios, decât acâstă es
posițiă, unde nu e întrebuințat nici un băr
bat. Femeile superb îmbrăcate, sunt la 
ghișeurl, la controlurl, servesc la baruri, 
compun orchestre și dau diferite represen- 
tații în micile .teatre și barace din inointa 
esposițiunei. Tote naționalitățile sunt re- 
presentate, pănă și frumdsele dame din 
Magador, din Senegal și din Australia. Ti
purile naționalităților europene au fost 
alese pentru frumseța lor; tbte au fisiono- 
mii plăcute și vor cuceri în curend întrâga 
Londră.

Stipendii pentru meseriași. Dela 
camera comercială din loc primim următd- 
rea însciințare: D 1 ministru ung. de co- 
merciîî cu hârtia ea din 3 MaiQ Nr. 29045 
aduce la cunoscință, oă se vor da pe cale 
de concurs 3 stipendii de câte 400 corone 
pentru tineri meseriași harnici, der lipsiți 
de mijldoe, cari ar dori a cerceta esposiția 
dela Paris, și 4 stipendii de câte 300 cordne 
pentru lucrători industriași. Camera corner- 
oială din Brașov provocă pe toți meseriașii 
și lucrătorii industriași de pe teritoriul său 
(anume din comit. Brașov, Tîrnava-mare, 
Sibiiu și Făgăraș), cari voeso a refleota la 
vre-unul din aceste ajutore, ca să-și înain
teze petițiunile provădute cu timbru de 1 
coronă la camera comercială din loc pănă 
cel mult în 30 Maiti n. In rugare trebue 
să arate: numele, locuința, starea materială, 
ocupațiunea, ce șooll are, respective studii 
mai înalte și ce limbi cunosce. La rugare 
este a se aolude și testimoniu de morali
tate și paupertate.

Se atrage atențiunea cetitorilor asu
pra notiței din inseratul cu spațiu gol de

Numai două săptămâni mai sunt 
pănă la sorțirea câștigurilor loteriei pentru 
Casa națională, al cărei succes depinde dela 
zelul și vrednicia națională a Românilor, 
pe care au să șl-o dovedâscă și prin spri
jinirea acestei mărețe întreprinderi cultu
rale românescl. împărțite asupra tuturor 
Românilor, se recei- jertfe minimale dela 
câte unul, pentru ca întreprinderea se suc- 
câdă. Un los ă 50 cr., să cumpere fiă-care 

Român și-și va împlini o datorință națio
nală, dela care nimenea nu se pote sub- 
trage, fără a greși față cu nisuințele spre 
cultură și înaintare ale națiunei sale. Lo- 
suri se capătă la biroul „Asociațiunei“ în 
Sibiiu, la tote băncile și librăriile românescl 
și la trafice și colecturl de prin orașele cu 
poporațiă românescă.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat următdrele con- 
tribuirl:

a) Pe lista nr. 129 (colectam; d-1 I. 
Olteanu preot în Poiana-Sărată) cu totul 6 
corone; și anume dela d-nii : loan Olteanu 
2 cor., Cest. C. Damian 2 cor., G. Micu 1 
cor., Vas. Minișca 1 cor.

b) Pe lista nr. dft (colectant d-1 pro- 
topresbitar gr. or. al Ungurașului) cu totul 
13 cordne 20 bani; și anume: G. Olariu 
1 cor., Iov. Murășan 2 cor., Nic. Murășan 
80 b., Ioan Pop 1 cor., Gavrilă Curea (?) 
40 b., Pavel Roșea protopresbiter 4 cor.

o) Pe lista nr. 4: Biserica română 
ort. or. a Sf. Treimi de pe Tocile — Bra
șov: 20 corone.

d) Preastimatul domn Dr. Hosanu a 
binevoit a contribui întru amintirea regre
tatei sale soții 100 cor6ne pentru masa 
studenților.

Primescă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite pentru frumosele daruri. 
— Direcțiunea școlelor.

-ZL. vis.
îmi iau voia a atrage din nou aten

țiunea stimaților domni, cari au primit 
liste de colectă pentru masa studen
ților din Brasov, ca să binevoăscă a-ml 
reînapoia listele de colectă, ort-care ar fi re- 
sultatul colectei.

Fixez ca termin ultim spre acest 
scop diua de 20 Maiu V. a. c., pănă la 
care termin rog a mi-se remite listele ou 
resultatul colectei cu atât mai mult, cu cât 
în Darea de samă II, ce se va pune 
atunci sub presă — îd oas de întârdiare — 
nu se vor mai pută publica.

Brașov, în 27 Aprilie v. 1900.
Virali OnițiUf 

dir. gimn.

Un maia! pestriț.
Am primit dilele acestea o învitare 

la maialul, ce se va arangia în comuna 
Sântmărtin din cercul Chichișului (corn. Sol- 
noc-Dobâca) în diua de 13 Maiii n. c. Invita
rea, ce ni-s’a trimis nouă, e tipărită în 
limba română, ceea-ce lasă a se presupune, 
că fiă-cărui învitat ’i s’a trimis invitarea în 
limba sa maternă. Venitul maialului e des
tinat în favorul bisericei ev. ref. unguresc! 
și al celei gr. cat. române. Arangerii sunt 
în privința naționalității forte mestecați: 
Protector al maialului e d-1 Br. Rudnyanszky 
Josif; I președinte Dionisiu Debreczenyi; 
II președinte Gr. Temesvary; vice-președ. 
Georgiu Mâthe și loan Rusii (preot român 

în Sânmărtin); Balint Lenard secretar; 
Andreiu Oltean cassar (preot român în Șim- 
bor). In comitet se mai află 15 inși, între 
cari și d-nii loan Keresztes preot român în 
Sântiona, loan Rusii junior preot român în 
Ghiolț și Vasile Kazan, care ărășl pare a 
fi Român. Se vede așa-deră, că petrecerea 
va ave un colorit maghiaro-armdno-român.

Pănă aci tot ar mai merge cum ar 
merge; ceea-ce însă ne pare bătător la 
ochi este programa unei mici producțiunl, 
ce se va arangia cu acea ocasiune. Produc- 
țiunea constă numai din trei puncte, dâr 
tdte unguresc!,-, anume o declamațiune: „Ju- 
ddsu de Vâradi Antal, declamată ’de d-ra 
M. Rush; apoi „comedia idil. cu cântări 
într’un act: „Au venit Roșioriiu de Lampert 
Geza și arang. de Nic. Lenard. In fine 
monologul „Maestru de joc slovacu, predat 
de Nic. Lenârd.

Mai de neînțeles este fap tal, că la 
representația acesta curat ungurăscă are 
rol activ și fiica preotului român din Sân
mărtin, d-ra M. Rusă, care va ave să facă 
pe „Judâs“. Pentru-ce tocmai pe „Judâs?“ 
Decă a ținut să-și dea concursul la o pe
trecere mixtă, ca acâsta, n’a sciut ore fiica 
preotului românesc din Sânmărtin să-și afle 
o piesă din literatura română și s’o decla- 
meze în limba sa maternă ? Nici țiganii nu 
se rușineză a-șl vorbi limba lor, pentru-ce 
chiar o fiică de preot român să facă pe 
comediantul, declamând piese străine și în 
limbă streină, în timp ce limba și litera
tura română se desconsideră cu total. Așa 
înțeleg Românii din acelefțpărțl „fratziitatya'1 
cu ortacii lor armeno-maghiarl ?

Adunare de învățători.
Știm. D-le Redactor! La 3 Maiu n. 

c. s’a ținut în comuna Tohat conferența 
de primăvară a învățătorilor din cercul 
BăsescI, filiala reuniunei învățătorii oi- ro
mâni sălagenl, — fiind cercetată de vre-o 
10 învățători, de-ore-ce ceilalți, în număr 
de 6, nici au aflat de bine a participa, nici 
barem! cel puțin a-și trimite scusa legală, 
afară de învățătorul din Stremț Const. Be- 
rariu. Ca ospețl am avut pe D-1 A. Mân
druț preot și loan Dulf înv. pens.; notar 
ad. hoc a fost ales d-1 Teodor Iile.

După vorbirea de deschidere a pre
ședintelui d-1 loan Chira înv. în Băsesc! 
și v.-presidental cercului, și-a cetit apelul 
nominal, apoi a urmat propunerea practică 
din Scriptologiă și Constituțiunea patriei 
a învățătorului local Iuliu Bran, car! deși 
au fost destul de aspru critisate, ambele 
au fost declarate de bune.

Purtarea scandalosă și'pecătosă a unui 
învățător din acest cerc, care precum am 
înțeles nu se sfiesce a merge prin cârciume 
și acolo a-șl petrece timpul cu toți bețivii, 
a îndemnat pe iubitul nostru president a 
atrage atențiunea acestui individ și a-1 ad- 
monia în mod amical să se abțină vdela

Traiul omenilor străvechi.
Invățații au botezat și împărțit 

timpul cât au trăit omenii străvechi, 
după felul armelor și al uneltelor de 
cari s’au slujit.

Seim, că omenirea s’a slujit în- 
tâia-dată de unelte de pietră. Tim
pul cât a ținut întrebuințarea unel
telor de pietră s’a numit versta pietrii.

Inse cele dintâiu unelte au fost 
făcute din cremene. In păturile cele 
mai vechi, alături de 6se omenesc!, 
s’au mai găsit un fel de țepușl de 
cremene, de lungimea unei șchiope 
une-orl și mai mari, unele în chip 
de limbă de pisică. Aceste țepuși 
au fost cioplite cu ajutorul unor cio
cane ori pietroie de cremene. S’au 
mai găsit râzători (un fel de cuțite) 
sulițe scurte, securi, barde etc. Aceste 
lucruri se dobândiau din cremene, 
tot prin lovire seu ciocnire. Ele erau 
unelte și arme tăietdre, de cari se 
slujiau străvechii.

Mai târejiu, unele din ele au și 
găuri, ceea-ce însemneză, că li-se | 

puneau și mânere, pentru ușurința 
întrebuințării.

Unele din uneltele omenilor stră
vechi sunt făcute pentru săparea și 
lucrarea osului, a pietrei și a cor- 
nelor de reni. Cu totă puțina lor 
deșteptăciune, care se dovedesce din 
marea grosime a hârcilor și din cu
prinsul mult mai mic al lor, decât 
al celor de ac}!, omenii străvechi ai 
acestei verste săpau în ose și în 
pietră felurite chipuri.

Așa: s’a aflat pe o placă de 
pietră desemnul unui urs cu pânte- 
cile mare. Nu era alt chip, decât 
mutra ursului peșterilor, animal ac}! 
dispărut. Pe altă placă era desem
nat un cap de mamut, sciț! un fel 
de elefant uriaș, înalt cât o casă, cu 
colții lungi și întorși în cerc. Pe un 
corn de ren era desemnat chiar chi
pul acestui animal.

Unele din plăci au în partea de 
sus găuri, de sigur, spre a pute fi 
atârnate.

Spuseiu, că ei aveau și unelte 
pentru lucrarea oselor. Așa este! 
S’au aflat săgeți făcute din c6me de 

ren; s’au mai aflat sculptate un cap 
de mamut și o statuă de femeiă, 
iără brațe, costelivă și prelungă.

Tot din corn de ren făceau nisce 
‘bastonașe de căpetenii, pe care erau să
pate cai, reni, boi, pesci și alte ani
male. Ei mai sculptau și nisce flue- 
rașe de venătore.

Mai făceau din corne de ren 
nisce căngi provăc}ute cu cârlige, 
care, după cum sunt lucrate, le fo- 
losiau la prinderea pescelui. S’au- 
mai găsit și ace cu găuri bine scuip 
tate, făcute de sigur cu ajutorul pie- 
trilor.

Multe din animalele ale căror 
ose s’au găsit pe lângă ale omeni- 
lor, seu în aceleași pături cu aces
tea, s’au stins de mult: Fie că schim
bările vremii nu le-au priit, fiă că 
hrana le va fi lipsit, cine scie! Nu 
se mai pomenesce ac}î nici de ma
mut, nici de ursul peșterilor, nici de 
hiena peșterilor, etc. In locul aces
tor animale s’au arătat altele, mai 
mult seu mai puțin rude cu cele de 
mai nainte.

Despre omenii verstei de pietră 

v’am spus, mi-se pare, că locuiau la 
început malurile apelor, câmpiile, 
podișurile; mai târețiu se retraseră 
prin peșteri de tot felul și prin scor
burile copacilor.

După cercetările învețaților, se 
crede, că omenii străvechi se ase
mănau în multe privințe cu ore-car! 
popore sălbatice de pe fața pămân
tului.

Așa, în alcătuirea scheletului, 
se asemănă întru câtva cu Pieile 
roșii din America, și cu unii Aus
tralieni.

In traiii ei s’ar asemăna cu nisce 
sălbatic! Negri din Africa și din 
Asia. Despre aceștia se scie, că n’au 
locuințe, nu cunosc întrebuințarea 
focului și sunt forte mărginiți la 
minte.

După cum însă sunt sălbateci, 
car! cunosc focul, tot așa dintre 
omenii străvechi unii se folosiau de 
foc. S’au găsit într’un loc o mulțime 
de cărbuni și de cenușă. Acesta ne 
tace să credem, că ei s’au sciut fo
losi și de foc, de sigur pentru fier
berea seu frigerea hranei. Vase de
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ast-fel de purtare, prin care (atât pe sine 
cât și pe ceilalți învățători) se compromite 
și dejosesce. Numele acestui învățător de
ocamdată, în speranța că se va corege, îl 
retac.

A urmat raportul cassarului și biblio
tecarului reuniunei, cum și al fondului fu
nebral, apoi încassarea taxelor reuniunei 
și a fondului funebral cum și a bibliotecei.

DisertațiunI s’au cetit două, mai de 
interes a fost cea a lui Teodor Iile, în care 
a făcut cunoscut modul înființărei biblio
tecilor poporali și a cercurilor de lectură, 
presentând pentru aceste și un proiect de 
statute, după cari a fost viu aplaudat 
de adunare.

După finirea adunărei toți am fost 
invitați la masa ospitală a colegului Iuliu 
Bran, unde am fost bine primiți, și apoi 
ne-am despărțit cu cugetul de a ne re
vede la adunarea de tomnă în comuna 
Arghihat.

T . o . . r I. . e.

Esaniene la sate.
Habic, 6 Mai ii n. 1900.

On. D-le Redactor 1 Am asistat în 
calitate de notar cercual în curs de 24 
ani la farea esamenelor ținute în comu
nele din cercul, în care am funcționat, sub 
diferiți învățători și mai tineri și mai bă
trâni, și mai buni și mai slăbuți, însă la 
un esamen mai strălucit și întru tote mul- 
țămitor, ca cel ținut în diua de 1 Maiii în 
comuna Habic, n’am asistat, V’o mărturi
sesc sincer.

La acest esamen erau de față 96 copii, 
cari stau gata, ca soldații bravi în prejma 
unui asalt, toți gata să răspundă, dăr toți 
acești elevi au pus în uimire pe ascultători 
prin răspunsurile lor; ceea ce a silit pe 
Reverendissimul Domn protopop gr. cat. 
al Reghinului Petru Uilăcan, să se declare 
forte mulțămit cu resultatul acestui esa
men și să felicite pe d-1 loan Oltean, mul- 
țămindu-i și în anul acesta, ca și în cei 
trecuțl.

Prin tote acestea a dovedit d-1 învă
țător, că n’a cruțat nici ostenelă, nu l’au 
descuragiat nici neajunsurile, ci cu adevărată 
bărbățiă și cu abnegațiune vrednică de 
totă stima și lauda ș’a dat totă silința ca 
să răspundă chiemării sale apostolice.

La esamen au fost de față, între alții, 
d-1 Pompeiu Mateiu notar cercual, Nic. 
Radu preot și învățător în Telec și Toma 
Ringea învățător gr. or. în Nadășa.

Din partea mea și în numele tuturor 
părinților, ai căror copii au avut fericirea 
de a se lumina dela d-1 învățător I. Oltean, 
nu pot, decât să mă unesc la mulțămirile 
Rvds. D-n protopop și să urez d-lui învă
țător, să trăescă întru mulțl ani fericiți, ca 
să ne fie spre binele copiilor noștri și a 
poporului din Habic.

Dea Dumnedeu, ca astfel de învățătorii 
să aibă Românii în tote părțile.

Basiliu Mera, 
not. cerc. pens.

Corespondența „Gaz. Transilvaniei"•
Ghilad, 30 Aprilie 1900.

f loan Breban. Cu inima frântă de 
durere vin a vă împărtăși, că mult iubitul 
nostru Ioan B r eb an, mare proprietar în 
Ghilad, a răposat pe neașteptate în 27 Apr. 
n. c. la 9 ore sera. A cădut jertfă glonțu
lui unui infam atentator, care l’a împușcat 
pe stradă nu departe de locuința sa. Ca
șul a revoltat la. culme pe toți sătenii și 
o durere nespusă a cuprins tote inimile, 
căci fericitul Ioan Breban era un mare 
binefăcător al comunei nostre, om plin de 
viață și în etate numai de 51 ani.

Răposatul loan Breban era cel mai 
fruntaș econom inteligent în comuna nos- 
tră Ghilad, a fost membru la sinodul pro
to presbiter al, epitrop prim al s-tei biserici, 
președintele societății de islaz, virilist co- 
mitatens și comunal și pentru totă sărăci
mea un mare binefăcător. Prin mortea lui 
comuna nostră bisericescă și politică a per- 
dut un fiiu credincios, care cu mult zel a 
lucrat în vieță pentru binele și înaintarea ei.

La stăruința M. On. D-n Aurel Dră- 
gan, corpul răposatului s’a balsamat în 28 
Aprilie de medicii comitatenșl din Timișora, 
putendu-se astfel conserva pănă la sosirea 
fiului său Georgiu Breban, absolvent de 
drepturi, care se afla în armată în Buda
pesta. După sosirea sa, rămășițele pămen- 
tescl ale regretatului decedat s’au aședat 
spre eternă odihnă în cimiteriul gr. or. 
român din Ghilad în 29 Aprilie n. c. la 3 
ore d. a. cu o pompă, cum nu s’a mai po
menit în Ghilad. Ca într’o procesiune jal
nică mergeau înainte elevele și elevii șco- 
lelor gr. or. rom. între 6 stegurit, după 
aceea 21 elevi îmbrăcați în ornate de doliu, 
apoi protopresbiterul tractual Iaon Pinciu 
din Ciacova sub cerime, însoțit de preoții 
fungențl: Aurel Drăgan, M. Bocan, D. Ior- 
ga din Ghilad, P. Iancu din O bad, P. Cherla 
din Banloc, St. Țăran din Voiteg, P. Cim- 
poneriu din Cebza, Ioan Tinea din Mace
donia, Ioan Popovic! din Opatița, Val. 
Magdu din Eclcă. Apoi învățătorii I. Grues- 
cu, Sim. Miloș, N. Cerbu, Grig. Palici, V. 
Ciuta, Ef. Crasovan și învățătorea Marta 
Diaconoviciu. In fine urma corul vocal din 
loc sub dirigința coristului I. Gongia, apoi 
carul funebral cu cosciugul împodobit cu 
cununi depuse de membrii familiei și amicii 
răposatului, dintre cari una s’a lăsat pe 
cosciug, fiind îngropată, er 4 cununi s’au 
pus în s-ta biserică spre amintirea răposa
tului. A urmat apoi un steg mare purtat 
de patru inși, în sfîrșit representanța co
munală, comitetul parochial și al societății 
de islaz, inteligența și o mulțime de popor 

din loc și din împrejurime, încât spa- 
țiosa nostră. biserică n’a putut cuprinde 
mulțimea publicului, căruia de loc se îm- 
părțiră sute de lumini, apoi s’au început 
cântările funebrall. Cuvântarea jalnică și 
mișcătore a fost rostită de protopresbiterul 
pontificant, er rugăciunea de îngenunchiare 
pentru deslegarea sufletului răposatului fu 
rostită de On. D-n Aurel Drăgan pa- 
roch.

Pe răposatul îl jălesce nemângăiata-i 
soțiă Elisaveta Breban cu fiii: George ab
solvent de drepturi, Iuliana măritată Albu, 
Tima Albu ginere, Ioan, Octavian și Aure
lian Albu nepoți, număroșl amici și întrega 
comună.

Romulus Biora,
not. com. bis și cantor.

Noul tarif pe zone.
Comisiunea, care a fost însărcinată cu 

reformarea tărifei pe zone, și-a terminat 
lucrările sale, așa, că cu 1 Iulie st. n. 1900 
noul tarif va pute se între în vigore.

După acest tarif, în loc de 14 zone, 
cum au fost pănă acum, vor fi 20 de zone. 
Taxele biletelor de căletoriă pentru distan
țele mijlocii se vor reduce, er pentru dis
tanțele mari se vor urca.

Țînta acestei reforme este, ca de-o 
parte să se dea un avent mai mare corner- 
ciului din orașele de provinciă, cari în mare 
parte au avut de-a suferi forte mult în urma 
întocmirei de pănă acum a zonelor, căci 
comercianților le venia mai bine să se fo- 
losescă de piața Budapestei, decât de a 
orașelor mult mai apropiate de ei. Prin 
asta s’au concentrat în Budapesta mulțime 
de Jidani și alțl speculanți streini, așa că, 
în loc de-a înainta în maghiarisare, cum 
este pofta șoviniștilor unguri, tocmai din 
contră Budapesta a început a se jidovi din 
di în di, căci dela introducerea zonelor în- 
coce numărul speculanților jidani din Bu
dapesta e de flece-orl mai mare ca înainte 
și.limba lor de conversația este de obiceiîi 
cea germană.

Asta este causa pentru care se face 
acum noua reformă a zonelor. Guvernul, 
îngrijat nu cumva să se germaniseze Bu
dapesta, a urcat prețul zonelor pentru dis
tanțele mari, ca așa să nu le mai vină 
streinilor la socotelă de a-șl face daraverile 
acolo, er de altă parte, cum am clis mai 
sus, a scărit taxele pentru depărtările mij
locii cu 20°/0, silindu-i prin aedsta să-și 
facă daraverile comerciale pe piețele ora
șelor din provinciă.

*
Voind a face un serviciu cetitorilor 

noștri, lăsăm să urmeze aici noua tarifă, 
cu observarea, că numerii soriși cu litere 
mai grose însemnă prețurile cele nouă, er 
cei soriși cu litere obicinuite arată prețu
rile cele vechi.

Nr. 96.-- 1900.

ce

Etă '
Depărtarea

tarifa:

Taxa în corone
în chilo- tren de persone tren accelerat

N metri I. II. iii. I. îi. III.
1 21—25 1.20

1.20
0.80
0.80

0.50
0.50

1.50
1.50

1.—
1.—

0.60
0,60

2 26—40 2.40
1.80

1.60
1.20

1.—
0.80

3.—
2.40

2.—
1.60

1.20
1.—

3 41-55 3.60
2.70

2.40
1.80

1.50
1.20

4.50
3.60

3.—
2.40

1.80
1.50

4 56—70 4.80
3.00

3.20
2.40

2.—
1.60

6.—
4.80

4.
3.20

2.40
2.—

5 71—85 6.—
4.50

4.—
3.—

2.50
2.—

7.50
6.—

5.—
4.-

3 —
2.50

6 86—100 7.20
5.40

4.80
3.60

3.—
2.40

9.
7.20

6.—
4.80

3.60
3.—

7 101-Ho 8.40
0.30

5.60
4.20

3.50
2.80

10.50
8.40

7.—
5.60

4.20
3.50

8 116-130 9.60
7.20

6.40
4.80

4.—
3.20

12.—
9.60

8.—
6.40

4 80
4.—

9 131—145 10.80
8.10

7.20
5.40

4.50
3.60

13.50
10.80

9—
7.20

5.40
4.50

10 146—160 12.—
9.—

8.—
6.—

5.—
4.—

15.—
12. -

10.—
8.—

6.—
5.—

11 161—175 13.20
9.90

8.80
6.60

550
4.40

16.50
13.20

11.—
8.80

6.60
5.50

12 176—200 14.40
11.—

9.60
7.50

6.—
5.—

18.—
14.70

12.—
10 —

7.20
6.20

13 201—225 16.20
12.10

10.80
8.40

7.—
5.60

21.—
16.20

14.-
11.20

8.60
6.90

14 226—250 18.—
13.25

12.-
9.30

8.—
6.20

24.—
17.70

16.—
12.40

10 —
7.60

15 251—275 18.—
14.30

12.—
10.20

8.—
6.80

24.—
10.20

16.—
13 60

10.—
8.30

16 276—300 18.—
15.40

12.—
11.10

8.-
7.40

24.—
20.70

16.—
14.80

10.—
9.—

17 301—325 18.—
16.50

12.-
12 —

8.—
8.—

24.—
22.20

16.—
16.—

10.-
9.70

18 326—350 18.—
17.00

12 —
12.90

8.—
8.60

24.—
23.70

16.—
17.20

10.—
10 40

19 351—400 18.—
18.70

12.—
13.80

8 —
9.20

24.—
25.50

16.—
18 40

10.—
11.20

20 401—qq 18 —
20.-

12.—
15.—

8.—
10 —

24.—
27.—

16.—
20 —

10.—
12 —

Literatură.
Cărți didactice aprobate. — Minis

terial de oulte și instrucțiune publieft reg. 
ung. prin ordinațiunea dela 13 Aprilie 1900 
Nr. presidial 1324 a aprobat oartea: Ele
mente din geometria pentru anii din urmă 
ai scolei poporale, pentru soole civile, cursuri 
de repetiție și de adulțl etc. de loan Daria 
și Domețiu Dogariu. La noi pănă acum este 
singura carte pentru scolele de categoria 
amintită mai sus și în același timp este 
una dintre cele mai bune luorărl didactice 
ale d-lor autori sus numiți. Ea se pote pro
cura dela orl-ce librăria din patriă cu pre
țul de 25 cr. sâu 50 bani.

— Același minister ou data 26 Mar
tie 1900. Nr. preș. 1070 a aprobat ma
nualul: „Geografia pentru scolele poporale, 
întocmită pe basa planului ministerial de 
învățământ, partea primă, pentru clasele III 
și IV de Vasilie Goldiș, prof. gimn“. — 
Comunicăm tot-odată, că a eșit acum de 
sub tipar și partea II-a din Geografia d-lui 
Vasilie Goldiș. Ambele părți se pot pro- 
oura dela Librăria editore Citirea, Brașov, 
precum și dela tbte librăriile din patriă.

*
Din frumosele Balade poporale cu

lese de d-1 Avram Corcea, preot gr. or. ro
mân în Coșteid (Bănat), se pot căpăta esem- 
plare și dela Tipografia „A. Mureșianu“ din

pământ nu s’au aflat. Se crede, că 
se folosiau de vase de lemn în cari 
puneau pietri încălcate.

Hrana bmenilor străvechi era 
carne de animale (de reni, de iepuri, 
de veveriță, de paseri și de pescl). 
Le plăcea forte mult măduva, pe 
care o scoteau din ose, sfărimându-le.

Nu putem însă tăgădui, că ei 
nu mâncau și pome pădurețe.

Sciind cu ce se lirăniau în acele 
vremuri, ne vine lesne se spunem, 
că îndeletnicirile lor erau acestea: 
venătorea și pescuitul.

Uneltele de pietră, de care am 
vorbit, se făceau din cremene cio
plită. Acestei verste, în care s’a în
trebuințat asemenea unelte, ’i s’a 
dat numele de versta cremene" cioplite

Mai târȚiu, ei se folosesc de 
unelte făcute din pietră lustruită.

Timpul cât omenii s’au folosit 
de asemenea unelte și arme, s’a nu
mit versta pietrei lustruite. Lustruirea 
pietrelor o dobândiau prin frecarea 
acestora una de alta. Pote că prin 
lustruire ei puteau face tăișul unel
telor mai ascuțit. Uitați-ve la copii, 

când îșl ascut condeiele de pietră. 
Cât de bine le ascut și le netezesc, 
când le frecă pe o pietră ore-care! 
Așa trebue se fi fost și cu lustruirea 
și ascuțirea uneltelor.

In versta pietrei lustruite, omenii 
duc o viață mai așeflată. Unii îșl 
sapă cu uneltele lor de piâtră lo
cuințe; der cei mai mulțl trăesc în 
colibe, anume făcute pentru adăpost. 
Pe acea vreme, mulțl locuiau prin 
lacuri, în case clădite pe taracl (po- 
ciumbi), de sigur, ca se scape de 
vrăjmașii lor. Acele case erau legate 
cu uscatul prin punți. După voiă, 
îșl puteau ridica seu așeeja la loc 
acele punți.

S’a socotit, că în satul cțis Van- 
gen din lacul Constanța (Elveția) au 
fost peste 40,000 de taracl întrebuin
țați la clădirea caselor.

Adese-orI casele de prin lacuri 
luau foc. Mulțumită focului, lucrurile 
din casă se înegriau și apoi cădeau 
în apă, unde nu mai puteau putreȚi. 
Astfel s’au găsit în fundul apei ole 
cu mâncări întărite, unelte de pes
cuit, băbe de grâu, de orez etc.

Străvechii din acea vreme se 
îndeletniceau cu venătorea, cu pes
cuitul, cu lucrarea pământului și cu 
crescerea vitelor.

La venătbre vâneză animale săl
batice ca: bourul, mistrețul, oia săl
batică, capra negră și altele.

Dintre pescl pescuiau scumbrii, 
batogl și alții.

. Oa muncitori de păment, se dice, 
că arau cu un plug făcut dintr’un 
trunchiu de copac, căruia ’i s’a lăsat 
o ramură ascuțită, cum au și acjl 
unele popore rămase în urmă. Ei 
cultivau prin luminișul pădurilor și 
în locurile potrivite: grâu, orz. ma
zăre și meifl. Cultivau inul din care 
făceau ață și sfori pentru pescuit, 
ca și pânzeturi împletite. Dintre 
pomi îngrijau merii, perii, nucii.

Omenii străvechi din versta pie
trei lustruite au îmblânflit calul, 
boul, oia, capra și porcul. Caii îi 
prindeau cu arcanul, cum fac și săl
batecii în nostre.

Cât de mândri și mulțumiți tre
bue să fi fost, când au ajuns să aibă 

atâtea ajutore neprețuite, pentru mun
că și hrană!

Ei mai îmblânziră și pe câne, 
păzitorul nelipsit al colibeloi’ și al 
turmelor.

— Uitasem să vă spun ceea-ce 
cred și astăȚl cei nesciutorl, când 
găsesc unelte de piâtră ale omenilor 
din acele vremuri. GrâcițI, ce?

In acea vreme, omenii descoperiră 
mijlocul de a-șl face vase de păment, 
în care îșl fierbeau mâncarea. Ei 
ajung să aibă pietri mici de moră, 
din care făceau rîșnițe pentru sdro- 
birea bobelor de grâu. S’au aflat și 
ole cu fundul găurit, și unii au cre- 
cțut, că le slujiau la scurgerea zeru
lui din brânzeturi.

După sfîrșirea vîrstei de petră 
lustruită, urmâzmă o vîrstă nouă. 
Omenii întrebnințeză unelte și arme 
de bronz: etă-i ajunși în vîrsta ’bron
zului. Ne văd, că vă cam mirați de 
acest cuvânt: bronz. Bronzul e făcut 
din unirea aramei cu cositorul.

In multe țări din Europa s’au 
aflat o mulțime de unelte de bronz 
din acele timpuri: securi, brice, ace,
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Brașov cu prețul de 80 cr. (cu posta 85 
or.) Conține următdrele balade: Roman 
Voinioul; Toma Alimoș; Stoican ; Dămean 
și Sila; Turcul și soru-sa; Voiehița; Ianou 
Sibiancu și Ana; Ioneasa câroiumăreasa; 
Mărza; Io van bolnavul; Mdrtea voinicului; 
Novăeescii; Gruia lui Novac; Novac și 
Dârvij; Novac și Zîna; Turcul și Novă- 
-cescii ; Novac vinde pe Gruia; Gruia lui 
Novac și Zina; Gruia lui Novac și șerpele. 
— Fiă-oare dintre aceste balade se estind 
pe câte 5—6 și mai multe pagine.

*
In editura librăriei Ciurcu, Brașov, au 

apărut: „Cântecul lui Adam când Va scos 
afară din raia, și alte versuri frumose păs
trate din bătrân! și acum pentru întâiașl- 
dată date în tiparu. Prețul 12 cr. — Altă 
carte: „înfocata și nenorocita dragoste a 
lui Filarot și AntuseF, povestire în versuri 
păstrată din bătrân!. Prețul 12 cr. seu 24 
bani (cu posta 29 bani).

Cultura viilor si comercial de vin.>
— Fine. —

Prin reînoirea viilor s’a desvoltat un 
comerciu mare cu vițele de vie americane, 
așa, că nu numai sunt de-ajuns pentru lo
cuitorii din țâră, ci se pote face și mare 
•esport.

Inițiativa statului de a planta viță 
americană a fost de lipsă, der tocmai așa 
de necesar este și aceea, ca statul cu pro- 
ducțiunea sa se nu facă concurență între
prinderilor private.

Datoria statului este se apere intere
sele producenților, punendu-le la disposițiă 
material bun, eftin și de-ajuns.

Munca reînoirei viilor nu ține pas cu 
mersul producțiunii vițelor; acesta din urmă 
fiind mai mare, prețul vițelor a scădut, așa, 
că cultura lor stagndză, trebuind să plan
teze năuă terenuri, seu să le altoescă. Șco
lile de altoire deja de mult timp sufer per- 
dere. Altoirea vițelor, în interesul reînoirei 
viilor, ar trebui spriginită de stat în mod 
mai rațional. In ținuturile, unde altoirea 
se pote face cu succes, antreprenorilor ar 
trebui se le pună la disposițiă omeni de 
specialitate, terenuri și localuri, ca astfel 
■țăranii să se potă îndeletnici și ei în noua 
•cultură.

Inspectoratele de vierit nu corăspund 
-trebuințelor publicului cultivator de vii; 
•ele sunt copleșite cu lucru, așa, că scopul, 
•de a veni cât mai des în atingere cu pro- 
ducenții, dându-le instrucțiunile de lipsă, 
:nu și-l pot ajunge. Sunt de lipsă inspectori 
■vinierl, cari să mergă mână în mână cu 
iproducenții, arătându-se binevoitori și în- 
•curagiându-i la muncă.

Cu cât cultura viilor înaintăză mai 
mult, cu atât trebue să fia mai’mare grija 
de a ajunge mai curând la rodă rentabilă. 
'Trebue să ne gândim, că ce cantități și

qualitățl de viu se caută în țeră, ce s’ar 
pute esporta și unde?

Ca să putem începe cu succes un es
port de vin, trebue să dispunem anual cel 
puțin de 5 milione hectolitri vin, deore-ce 
consumul minimal în țâră se urcă pe an 
la peste 4 milione hectolitri, ba când pro- 
ducțiunea e bună se urcă și la 5 milione 
htl. in timpul de față producțiunea anuală 
este de 1 — l1/^ milione htl., âr la o re
coltă mijlociă bună se urcă pănă la 2 mi- 
lione. Astfel, ca să putem ajunge la mini
mul consumului, că se face în țeră, trebue 
să avem o recoltă de 2-ori mai mare ca 
adi. Pentru a ajunge la asta, trebue să 
trecă cel puțin 5 ani, der cu greu se crede, 
că în un timp așa de scurt să se ajungă 
a se pută acoperi lipsa, ci trebue să se so- 
cotescă eventual 10 ani.

Ca vinuri nouă, cele mai bune sunt 
vinurile din locuri nisipose. Defectul aces
tui soiu de vin este, că conține prea puțin 
alcool și accid, asa, că capătă ușor mirosul 
rău al buților. Acest rău se pote însă de- 
lătura prin aceea, că pe fundul buții se 
pune un strat de struguri, âr pivnița se 
recere să fie corăspundetore. Dâcă acest 
rău nu s’ar pute vindeca, atunci vinul pro
dus în locuri nisipose ar pute fi folosit 
numai pentru fabrici, âr din consumațiă ar 
fi cu totul eschis.

Locuri de esport însemnate ar fi Aus
tria, Elveția, în parte și Germania, Anglia, 
Olanda și Belgia. Vinurile Austriei și El
veției sunt prea acre și de aceea numitele 
țări nu caută vin scump de specialitate, 
ci vin curat mai dulce.

Vinurile roșii dela noi, cari nu con
țin prea mult alcool, încep a face concu
rență vinurilor francese. Vinurile cu alco
hol mai mult de 11% nu au trecere în 
străinătate. In țeră se consumă mai mult 
vinuri aspre, neutrale albe cu 8 — 10 pro
cente alcool, decât vinurile roșii.

Un comerciu bun de vin în prima li
niă este chiămat a asigura productului un 
preț bun, și pentru acesta trebue să facă 
tot ce pote, ca să-și atragă atențiunea. 
Multele procese pentru falsificări de vinuri 
din anul trecut au stricat forte mult vinu- 
nurilor ungare, și urmările se vor simți 
încă lung timp. Prin acesta comerciul de 
vin în Ungaria a fost mult discreditat, atât 
în țeră, cât și în streinătate, astfel, că con
sumul de fapt s’a redus. Concurența esternă 
s’a folosit de aceste stări disolate, așa, că 
pe lângă totă vama mare și transportul 
scump, vinuri din streinătate mai bune 
s’au putut lifera mai eftin, ca ale nostre. 
Comerciul de vin în Ffancia a luat un 
mare avânt numai prin aceea, că fiă-care 
Frances este mândru de cultura viilor și a 
negoțului său de vin. Decă întrebă cineva 
pe un Frances, unde se pote căpăta în Fran- 
cia un vin bun? el răspunde: „In Francia 
să capătă ori și unde vin bun“. La noi 
este tocmai contrarul. Decă i-se pune cuiva

asemenea întrebare, el răspunde: „nicăirlu 
și mai dice: „să nu cumperi vin dela co- 
mercianții de vin“. Acâstă critică aspră are 
urmări forte triste.

Negustorul de vin prin ținerea unei 
pivnițe raționale și serviciu bun, va satis
face gustului consumenților. El trebue 
să-și câștige nouă debușeurl, er pe cele 
vechi să le țină bine; să dea credite, să 
împrumute butoie, să trimită marfa 
acasă, ca cumpărătorul să fiă cât mai mul
țumit, la din contră concurența îl năpă- 
desce.

La noi se simte o mare lipsă de vi
nuri bune vechi. Slabele recolte din ulti
mul deceniu au produs puțin vin bun pen
tru păstrare și pentru a face negoț, er pu
ținul vin, cât a fost, era prea scump, decât 
ca neguțătorului să i-se plătescă a-1 pune în 
pivniță și astfel cantitatea vinurilor vechi 
s’a împuținat mult. Darea mare de consum 
și regaliele încă îngreunâză mult formarea 
de depourl pentru vinuri vechi.

Cu timpul însă și viile vor deveni 
tocmai așa un capital însemnat, ca și ori
care alte întreprinderi cu bun câștig.

Fiind-că cultura viilor ne dă pentru 
viitor cele mai bune speranțe, am ținut a 
publica aci pe scurt părțile bune și cele 
rele ale culturei viilor și comerciului de vin, 
căci merită, ca cultivatorii să-și dea cât 
de mult silința de-a nu lăsa din mână acest 
isvor de câștig.

A’egerile comunale de întregire 
s’au terminat afli la 4 ore. In cer 
cui al treilea electoral (Scheih) au 
fost aleși membri ordinari: Octa
vian Sore3cu, Dr. Vasile Saftu, G. 
Șerban, G. Navrea, loan Lengeru, 
Dr. G. Baiulescu. Suplenți au fost 
aleși: loan Prișcu, diacon; Dumitru 
Lupan, profesor; N. Navrea și E. 
Bobancu.

Pentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superidră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de Oarpați. Adi însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu" în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. nZootechniau este partea a treia din 
„Manual ele agricultură'1' al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia“ cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bam). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul său în 
literatura română.

Pânzâtura de masâ și șervetul.
Intre lucrurile, de cari clilnic avem 

trebuință, se numără și pânzătura de masă 
și șervetul. Aceste doue lucruri neapărat 
trebuinciose, încă trebue să-și aibă istoria lor.

Vechii Romani, cari în cele mai multe 
lucruri au urmat pe Greci, la masă nu se 
folosiau de șervet și de pânzătură. Acestea 
au început a-se folosi numai la începutul 
erei creștine, sub numele de „mappa“. Cu
vântul acesta e de origine punică și se 
susține, că șervetul ar fi fost dus din ce
tatea Cartagena la Roma. Șervetul nu se 
folosia numai pentru a-șl șterge mânile și 
gura, ci în el se înveliau și mâncările. La 
început numai o simplă pânzătură de in 
seu bumbac se punea pe masă, mai târcliu 
însă a fost împodobită cu diferite cusături 
în fir de aur și era de mare preț.

„Mappau îșl căpăta o deosebită în
semnătate sub împăratul Nero. Când acesta 
într’o di a stat mai mult, ca de obiceiii la 
masă, publicul neastâmpărat cerea să se 
încâpă jocurile în circ. Nero porunci să se 
arunce șerveta lui pe ferestră, în semn, că 
împăratul a sfîrșit cu masa și jocurile se 
pot începe. Aruncarea șervetului peferâstră- 
cu timpul s’a prefăcut în obiceiu la astfel 
de ocasiunl și în urmă chiar și jocurile în 
circ au căpătat numele de „mappa“.

— Cu ocasia emigrațiunei celei mari 
a popârelor, între alte lucruri, a fost luată 
și „mappa'L Germanii vechi de-asemenea 
nu folosiau șervetul la masă, ba chiar Ca
rol cel Mare mânca la masă fără șervet. 
Numai sub următorul său, Ludovic piui 
(812—840) s’au introdus pânzăturile la masă. 
Obiceiul de-așl linge degetele la masă, seu 
a și-le șterge pe haine, rămase încă în 
modă, deore-ce pânzăturile pe timpul Ca- 
rolingilor erau din piele, apoi din perga
ment și numai mai târcliu din pânză; dâr 
nici aceste nu erau atât de fine, ca omul 
să-și fi putut șterge gura seu degetele cu 
ele. Pânzăturile erau înguste, așa că aco
pereau numai jumătate masa.

Cu ocasiunea răsboielor cruciate, cei 
din Apus au vădut multe lucruri, pe cari 
apoi le-au imitat. Din vâcul al 12-lea în
cepând la prânzuri mari era obiceiul de-a 
acoperi totă masa cu un covor, care atârna 
în jos de jur-împrejur și pe acesta se pu
nea pânzătura. In văcul al 14-lea ajunse 
pânzătura a ave o însemnătate simbolică. 
Unui cavaler, care era vinovat de infideli
tate seu de neactivitate, eroldul în fața 
tuturora îi tăia cu cuțitul pânzătura de 
dinainte. Prin acâsta vinovatul era în mod 
simbolic eschis din societate, cât timp nu-șl 
repara onorea prin fapte eroice.

Pânzăturile seu covorele de masă 
amintite pănă aci, erau de colore roșiă și 
de origine din Egipt, Persia și India. In 
Francia numai sub Henric IV (1589—1610) 
și ceva mai târdiu în Anglia sub Iacob I 
(1603 — 1625) s’a început fabricarea covore-

brățări, topore, ciocane, sulițe, să
geți. S’au aflat pănă și tipare pen
tru facerea lucrurilor de bronz.

Se crede, că meșteșugul facerii 
lucrurilor de bronz este adus în 
Europa de cătră o ramură de Ți
gani, cari au venit din părțile des
pre răsărit, adecă din Asia. Ei aveau 
obiceiul, ca și afli se mergă din loc 
în loc, având la ei tot ce le trebuia 
pentru lucrarea acelor lucruri de 
Lbronz.

Se descoperi apoi și ferul. Țera 
■de care se vorbesce, că a cunoscut 
facerea lucrurilor de fer din vremuri 
mai vechi, este Egipetul. Se crede 
că Egiptenii întrebuințau ferul încă 
.acum 6000—7000 de ani. In țările 
Europei, obiectele de fer se arată 
forte târfliu, cel mult cu 1500 de 
ani înainte de Christos. Etă der și 
virsta ferului.

Odată cu întrebuițarea armelor de 
bronz și de fier începe o vreme bine cu
noscută în istorie, numită și virsta 
istorică. Se crede, că poporele din 
acestă vîrstă au venit în părțile 
mostre din spre răsărit, aducând cu

ele și arme de metal, cu care de 
sigur că s’au luptat.

In deosebi aducerea meșteșugu
lui facerii lucrurilor de fer se dato- 
resce unor popore vecliî, cari au ve
nit în atingere cu Egiptenii, de cari 
pomenii, că îl cunosceau cu mult 
mai ’nainte.

De sigur, că poporele găsite în 
părțile nostre de acelea cari au adus 
cu ele meșteșugul facerii uneltelor 
și armelor de bronz și de fier, s’au 
amestecat cu ele.

Cine scie, spune un învățat, decă 
chiar omenii verstei de petră cioplită, 
cari venau rinoceri și urși albi, n’au 
lăsat urmași, și decă astăfli nu sunt 
omeni, cari au în vinele lor sânge 
de-al locuitorilor peșterilor?

Cu vîrsta bronzului și a fierului 
începe adevărata istoriă a întâmplă
rilor feluritelor popore nomade seu 
stabilite, barbare seu blânde.

— Unde și cum îșl îngropau 
cei străvechi morții ? Ori e cam greu 
de spus?

Nu, e forte ușor! La început

de tot, se crede, că nu-și îngropau 
morții, ci ei iși lăsau morții pe unde 
se întâmpla. Cel puțin așa spun unii 
învețați. Și ca probă dau pe popo
rul de astăfli al Eschimoșilor, care 
îșl lasă remășițile celor reposați afară 
pe zăpadă, că le mănâncă și cânii. 
— Nu se pote sci înse sigur, decă 
toți omenii aveau acest obiceiu gro
zav de urît a lăsa pe semenii lor 
morțl prș,da fiarelor

Ceea-ce se scie mai sigur e pe 
vremea petrei lustruite. Se găsesc 
atunci o mulțime de monumente, 
și în multe țeri din lume, în care 
omenii îșl îngropau morții. Unele 
erau făcute din petre mari, uriașe 
puse în piciore în cerc; altele erau 
așeflate pe doue rânduri; altele din 
pietre sprijinite pe marginea stânci
lor, der atât de bine că nu cădeau; 
altele, dintr’o pietra uriașă pusă de- 
alungul peste două petrii așeflate în 
piciăre.

înăuntrul acestor pietre, ei îșl 
îngropau morții lor. Acest obiceiu 
ne face se credem, că cei străvechi 
ajunseră se aibă ore-carl credințe

despre Dumnefleu și pote chihr des
pre nemurirea sufletelor.

Un monument de acestea de 
petră s’a găsit format din 4000 de 
bucăți forte mari, pe o lungime de 
4500 de pași, în 2 șiruri.

Intr’unele din acestea, morții 
erau îngropațl cu unelte de os, de cre
mene, cu olarii, etc., după cum astăfli 
sunt îngropațl cu monede, cu scule 
etc. In vîrsta bronzului, morții erau 
îugropați în .sicriun de petră, acope
rite cu pământ, cu petra, apoi cu 
capace (coperișe) de lemn; mai pe 
urmă în scânduri și în sicrie de lemn.

Și un alt obiceiu se mai răs
pândi, acela de a-și arde morții. 
Cenușa o acopereau cu hainele lor 
și apoi o puneau în cutii seu urne 
și acestea se îngropau în pământ.

In timpul acestei vîrste începe 
și povestirea despre strămoșii noștri 
Romani și Daci.

(„Albina11.) Grig. Teodosiu.



Fagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 9G.—1900.

lor, seu coperitorelor de masă. Pe acel 
timp însă aprope pe întreg continentul 
eșiseră din modă covorSle de masă, pe cari 
se puneau pânzăturile. Numai în Anglia au 
rămas în modă pănă cam pe la sfirșitul 
vecului al 18-lea. Covorul, pe care se pu
nea pânzătura, avea altă însemnătate, anume 
ca la masă să nu se facă sgomot cu farfuriile.

Deja din vecul al 13-lea pânzătura 
îngustă ■ a străbătut prin tote localurile 
corporațiunilor de meseriași (Țechiurl) și 
prin birturile mai bune. La început aceste 
pânzăturî erau simple cu nesce vreste roșii. 
Prin jumătatea vdcului al 15-lea au întrat 
în modă pânzăturî cu flori, cu figuri de 
animale etc. Tot atunci au început să fiă 
tot mai late, pănă când acoperea totă masa 
și aterna în jos de jur împrejur. Cu acesta 
desvoltarea pânzăturei s’a terminat.

După-ce pânzătura de masă era atât 
de mare, încât aterna în jurul mesei, la 
mâncare se ștergea cu ea. Acesta modă a 
durat pănă s’a introdus furculița, pe la 
începutul vecului al 18-lea. Dâr și atunci 
se simția lipsa unui mijloc de mâncare, și 
acăstă împrejurare a dat ansă la introdu
cerea șervetului. Șervetul însă este mai 
vechiu, decât cum s’a pus în folosință. El 
vine înainte deja în vecul al 15 în Italia. 
Italienii îl numeau „Salvietta44 și după ei 
Francesîi. Din Francia a trecut în Germa
nia, Dania, Olanda, Șvedia, Polonia, Rusia, 
Anglia unde se numea „napkin44, in Por
tugalia „quardanapo14.

Șervetul s’a folosit din jumătatea a 
doua a vecului al 15-lea pănă la jumătatea 
vâcului al 16-lea pentru a acoperi mâncă
rile, pânea și farfuriile pănă când se pu
neau ospeții la masă. El era ast-fel mai mult 
un lpcru de lux. Numai prin secolul al 16-lea 
șervetul s’a folosit pentru șters mânile și 
gura și în Francia la curtea regescă s’a 
obicinuit în semn de onore a da regelui 
după mâncare un șervet udat la un capeț 
pentru a-și strege mânile și gura. Mai târ- 
dîu s’a folosit șervetul pentru ștergerea 
farfuriilor.

Din vecul al 18-lea încoce pânzăturile 
și șervetele au luat tot mai mare avânt. 
Ele se fac din stofele cele mai fine și cu
sute frumos, așa că au devenit nisce lu
cruri forte prețiose. In Bruxella și în Pa
ris se pregătesc nesce șervete, cari costă 
dela 1000 pănă la 3000 franci.

MULTE ȘI DE TOTE.

Procesul rozelor.
Jn grădina spitalului de alienați se 

plimba un nenorocit tînăr, a cărui minte 
sburase de mult în lumea închipuită a 
amorului.

Palid, cu înfățișarea dulce, cu privirea 
stinsă sta în fața unui trandafir, din care 
culese trei roze, una mai înflorită ca alta.

După ce se aședâ pe una din băncile 
de lemn de pe aleele grădinei punând lângă 

densul cele 3 roze, lua pe cea mai înflorită 
si-i dise:> 1

Tu, frumosă flore, ești acusată, că pe 
când erai tînără, ai părăsit fără milă pe 
iubitul tău, pentru a lua de soț pe un bă
trân bogat? Ce ai de dis pentru a scăpa 
de sub acâstă acusare?

După ce așteptă o clipită, dice: Dâcă 
nu ai nimic de cjis în apărarea ta, ești con
damnată la morte, și o aședă pe cealaltă 
parte a băncei.

Luâ apoi încă una, pe cea mai pu
țin înflorită, și-i dise: Ești acusată, că ai 
chinuit și ți-ai bătut joc de acela, care cu 
bucuriă ți-ar fi dat viața pentru un suris, 
pentru o privire dulce din ochii tăi? Ce 
ai de dis pentru a te desvinovăți?

După-ce așteptă cât-va dise:
Taci ? Nu te desvinovățescl.... Ești 

condamnată, și o așeclă și pe acâsta lângă 
cea dintâiu și luâ pe cea de a treia: Tu, 
care ești încă tînără și frumosă, ești acu
sată, că ai ruinat și aruncat în miseriă pe 
cel mai bun dintre bărbați, pe soțul tău 
pentru a-țl îndestula patima de lux și 
desfrău ?

Ce ai de răspuns la acâstă grea acu
sare ? Nu dicl nici tu nimic ? Te condamn 
și pe tine; apoi o aședă lângă celelalte și 
scose din sîn un mic instrument în formă 
de ghilotină, alcătuit de el din așchii de 
scândură; puse una câte una rozele sub 
cuțitașul de lemn și-le tăia, lăsându-le se 
cadă pe nisipul răscolit dela picidrele lui.

Le adună apoi, se uită cu duioșiă la 
ele și încet cu pas trăgănat, se duse' în 
fundul grădinei, unde săpa cu degetele o 
mică gropă, în care aședâ rozele și le aco
peri cu nisip, după aceea îngenunchiâ și 
plânse totă diua pe mormântul floriloi’ vi
novate.

*
Copiii veacului viitor.

Renumitul esplorator Frithjof Nansen, 
al cărui nume a devenit atât de cunoscut 
din călătoria sa la Polul nordic, a ținut 
dilele aceste la societatea pedagogică din 
Cristiania (capitala Norvegiei) o prelegere 
interesantă despre educațiunea copiilor. El 
rjise, între altele, următorele :

„Tinerimea nostră arată o periculdsă 
lipsă de caracter și idealism. Acesta este 
a-ae atribui literaturei și politicei, cari au 
slăbit simțul pentru ideal. Educațiunea 
(crescerea) nu se îngrijesce destul de a 
forma din copii bărbați „seif made14. Nu 
este de-ajuns a înainta numai viața sufle- 
tâscă. Tăria, ce o posed eu, am a-o mul- 
țămi crescerei severe. Eu nu presupun aici 
crescerea trupescă, ci o crescere seriosă. 
învățătorii trebue să premârgă cu esemplu 
bun. Copiii trebue să învețe a sci cose 
nasturi pe haine și ași cârpi înși-șl încăl- 
țămintele. Astfel devin bărbați! Mai demult 
trebuia noi să ne faoem tot de ce aveam 
lipsă. Acesta face caracterul și personali
tatea ! Tinerimea trebue să învețe a-se lipsi de 
plăceri. Ea nu trebue să se mulțumâscă, oa 

acum, a fi numai lirică, visătdre și senti
mentala. Aci pot ajuta deprinderile corpo
rale. Nu crescerea modernă, jooul de sport, 
alergările ajută, tote acestea sunt strică- 
ciose corpului și spiritului; din contră de
prinderi corporale raționale au bună in- 
fluință asupra vieții ; fac 6menl sănătoși și 
indeprnd-ntl — acesta este ceea ce ne tre
bue nouă!14

POSTA REDA0Ț1UNEI.
D-lui K I., în Buziaș. Poveștile trebue să 

fie scrise tocmai așa, cum se vorbesc în popor. 
Cele fabricate din nou nu se pot publica, căci nu 
au nici un preț

Procjnosa timpului.
(ZDvLpă, călă.zi.d.a,rvLl căpit. Spăriosvt.) 

Săptămâna din 13—19 Maili: ploios 
va fi în 16, 17 și 18.

Săptămâna din 20—26 Maiti: ploios 
va fi în 23 și 24.

Oâlendaru.1 septemânei.
MAI. are 31 dile. FLORAR.

pilule Căiend. Iul. v. Căiend. Greg.

Dum. 30 S. apost. Iacob 13 Servatius
Luni 1 S. m. Ieremia 14 Bonifacius
Marți 2 Atanas. cel mare 15 Sofia
Mere. 3 S. m. Timotei 16 M. Ioan Nep.
Joi. 4 S. m. Pelagia 17 Pascalie
Viner 5 S. m. Irina 18 Venanțiu
Sâm. 6 S. și dreptul Iov 19 Colestin

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 11 Mai 1900.

Mesura 
sâu 

greutatea
C a 13 ta t e a.

Valuta 
în

Kor. [fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 40
ti Grâu mijlociu . . . 11 80
71 Grâu mai slab . . . 11 40
7, Grâu amestecat 9 40

Secară frumosă. 7 20
îl Săcară mijlocia. . . 6 80
7Î Orz frumos .... 7 —

Orz mijlociu. . . . 6 60
71 Ovăs frumos. . . . 4 80
îl Ovăs mijlociu . . . 2 20
71 Cucuruz ................... 9 —
n Mălaiu........................ 8 20
n Mazăre........................ 14 20
îî Linte ........................ 20 —
îi Fasole........................ 16 20
71 Sămânța de in . . . 12 —
îî Sămânță de cânepă . 9 20
» Cartofi........................ 2 90
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
îî Carne de porc . . . — 96
71 Carne de berbece. . — —

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
71 Său de vită topit . . 72 —

Cursul ia bursa din Vîena.
Din 11 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................116.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.35

Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/0 . 99.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25' 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr..........................96.65
Renta de hârtie austr.......................... 98.20
Renta de aur austr.............................116.85
LosurI din 1860................................. 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 717.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 724.50 
NapoleondorI...................................... 19.26
Mărci imperiale........................ 118.30
London vista.................................... 242.75
Paris vista...............................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . • . 97.10
Note italiene.......................................90.70

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 Vând. 19.08 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.28 
Galbeni Cump. 11.20 Vând. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 127.— Vend. —.—• 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.73 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 9 Maiu 1900

Semințe
Cuali- 
tatea 
per

Hect.

Prețul por
100 cliilogranie

dela pana la
Grâu Bănățenesc . . 80 8.20 8.05
Grâu dela Tisa . . . • 80 7.-5 8.05
Grâu de Pesta 80 7.90 8.0?
Grâu de Alba regală . ’ 80 7.85 8.—
Grâu de Bâcska . . . ' 80 — _
Grâu unguresc de nord . 80 —,— __ t__
Grâu românesc .... 80 — — —.—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatca Protul por
ori noue per 

Hoct. 100 cliilograme

dola pănă la
Săcara. . . ;o-72 6.50 6.90
Orz .... nutreț. . 60-62 6.40 6.50
Orz .... de rachiu 62- 64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64- 66 5.60 5.80
Oves . . . 55—60 5— 5.30
Cucuruz . . bănățen . 75 —.— 0.00
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
îî îî

73 —.— 0.00

Jdirișcă . . 5.— 5.30
Producte div. Soiu 1 c u I s u 1

dela pănă
Săm. de trifoi o Luțernă ungur. QJ

n transilvană fi —.— —.—
11

.. hA.n Atfină. tin y— h
n „ roșia im — — —

Ulei de rapiță. rafinat dupl 1 0 — —
Ulei de in . . <d 

d —.— —.—
Unsdre de porc dela Pesta ri

0 57.60 58.—
n n dela țeră . 0) —.—

Seu de vacă. . sventată . Ti 48.— 49.—
Prune .... afumată . 0 —.— —.—

11
Lictar .... din Bosnia în b.

0 vi 17.75 $8;
din Serbia în s. A 16.25- 16.50-

Nuci . . . • slavon nou Pi 18.50 19.—
Gogoși. . . • serbesc 16.50 17.—

» din Ungaria —.— —.—
Miere .... ungurescl. <D —.— —.—

serbescl . H
h __ .__ 4—

Ceră .... brut . . —.— _
Spirt .... Drojdiuțe de s. —t— —.—

Proprietar: Or. Aure! SAurețianu, 
Redactor responsabil: Gregoriu fâaior.

Doine și strigături poporale.
Tot am dis mă duc, mă duc, 
Der când’oiu prinde-a mă duce, 
Nici călare nu mi-ajunge, 
Nici călare, nici pe jos, 
Nici pe murgul cel frumos.

Când îmi vine dor de ducă
Mă duc pe deal ca pe luncă;
Când îmi vine dor de mers 
Mă duc pe deal ca pe șes.

Lung e drumul Clușiului, 
Da-i mai lung al dorului,
C’al Clușiului se sfîrșesce 
Al dorului mereu cresce,
Și-al Clușiului se mai gată;
Al dorului nicl-odată.

Jale-mi-i, măicuțo, jale
De vorbile dumitale,
Care mi-le-ai cuvântat
Și eu nu te-am ascultat;
Acum de mi-ai cuvânta, 
Eu, maică, te-așl asculta.

Streină-s Domne, streină,

Ca șl-o flore din grădină, 
Da nici aia nu-i streină, 
Că-i pământ la rădăcină; 
Streină-s ca pasărea 
N’am milă nicăirea; 
De streinătate mare 
Lumea îmi este cu jale; 
De streinătate multă, 
Și lumea mi-a căd’t urîtă.’

Spune-mi, mândro, și-mi gâcesce 
Codru de ce ’ngălbinesce 
Voinic de ce ’mbătrânesce?
— Codrul de zăpadă grea 
Voinic de inimă rea, 
Codru de zăpadă multă 
Voinic de inimă ruptă.

Săraca inima mea,
Mult e bună, mult e rea; 
Și nu ml-o sci nimenea, 
Că de m’ar sci cineva 
Ar sta ’n loc și s’ar mira, 
Cum pământul pot călca 
De-atâta inimă rea.

De s’ar vinde urîtu 
Eu l’așl vinde cu funtu 

Și-ași scote șatra la portă 
Și-ași vinde la lumea totă, 
Și-ași scote șatra ’n portiță 
Și-ași vinde l’al meu bădiță.

Nu mi-i ciudă și bănat 
Că bădița m’a lăsat,
Nu m’a lăsat de urîtă
Da m’a lăsat de pîrîtă, 
Că m’au pîrît fetele
Rele ca cățelele ;
De ți-s dragă, badeo, dragă, 
Er dâcă nu lumea-i largă 
Ia-țl murguțul și-l alergă, 
Și-l alârgă să-ți alegă 
Una cu cosița nâgră;
Eu ’s cu păr gălbior 
Și nu sciu de-atâta dor.

Spusu-țl-am, măicuță, bine 
Să-ți pui măr dulce ’n grădină, 
Să mă dai să-ți fiu vecină;
Tu ai pus măr pădureț
Pe mine să mă depărți,
Că țl-a fost măicuță frică 
Că de me-i da în vecini, 
Voiu veni la împrumut
Și nu ți-l’oiu da mai mult; '

Eu, maică, ți-l’ași fi dat 
Tot în sat de-ași fi lucrat, 
Der, maică, m’ai depărtat 
Să viu cu desagii ’n spate 
Cu desagii ’nbăerațl 
Și cu ochii lăcrămați.

Sci tu, mândră, ce diceai 
Când cu mine te iubeai, 
Că nu este om pe lume 
Pe noi să ne despreune; 
Etă omul s’a aflat
Pe noi ne-a despreunat, 
Etă omul s’a găsit 
Și pe noi ne-a despărțit.

De aici pănă la tău*) 
Ard două lumini de său; 
piua plouă, noptea ninge 
Nime nu le pote stînge, 
Făr’ inima mea când plânge, 
Plânge cu lacrăml de sânge, 
Și ca două lăcrămele 
Așa se stînge cu ele. •

Draos, 1900. N. Iosif.

*) Teu = lac.
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Târgul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 8 

Maifin. de 42,262 capete, la 9 Maiu n. au 
intrat 685 capete și au eșit 95 capete, î’S- 
mânend la 10 Maiu n. uu numfir de 42,851 
capete.

Se not^ză marfa ungurescă : veche 
rea delâ 101 — 103 fii. marfă ungur ds că 

tînSră grea dela 106—108 fii. de mijloc 
dela 105-106 fii. ușoră dela 104—105 
fii. — Serbescă: grea 104—106 fii., de 
mijloc 103—105 fii. ușoră: 102—105 fii. 
kilogram.

Cursul losuriior private
din 9 Maiu 1900.

Basilica . . . . 
Credit . . . . 
Clary 40 ti. m.
Navig. pe Dunăre. 
Inshruck . . .
Krakau
Laibach
Buda .
Pa'fiy .
Crucea roșie austriacă

n
r

n

Rudolf
Salm .
Salzburg.......................................
St. Genois ...........................
Stanislau................................
Trientine 4t/2°/n 100 m. c. .

4»/0 50 .....................
Waldstein ....... 

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4°/0 . . . .

comp. vinde

13.— 14.—
400.— 402.—
131.75 132.75
—.— —.•—
64.50 66 50
7140 72.10
49.- 50—

134.— 136—
132.50 133.50
42 25 43.25
20 75 21.75
—.— —
63 50 65.50

175.25 177.25
59 50 60.50

183 - 185—
130 — —,—
178 — —•—
80.— —.—

178.- —.—
—.— —r41
— -— —•—

Ce caută o bună mena- 
geră. O femeiă bine cres

cută, (pote fi și veduvă), care se fiă 
în stare a îngriji și conduce o casă, 
pâte intra imediat ca m e 11 ag e r <1 
(economă) la o distinsă familia ro
mână fără copii (numai stăpânii ca
sei) dintr’un orășel din Transilvania.

Se recere a dovedi prin atestat 
purtare onestă și ocupațiunea de 
pănă acum.

Pentru informațiunî a-se adresa 
la administrațiunea „Gazetei Tran
silvaniei “. (1—2).

Anunț ie vâniare.
Conform hotărîrii comitetului 

și sinodului parochial gr. or. din 
Brașov (Cetate), aprobată de Ven. 
Consistor arehidieeesan, Epitropia 
parochială subsemnată face cunos
cut, că se vob* vinde prin licita- 
țiune cu oferte terenurile mai jos 
arătate, situate în imediata apropiere 
a promenadei de sus din Brașov. 
Aceste parcele sunt forte potrivite 
pentru clădiri de vile, anume:

1) Parcela de sub Nr. casei 4 din 
Grbver, având o suprafață, totală de 
801 metri pătrațî, cu o casă de

piatră cu 5 camere și cu grădină. 
Prețul venflării va fi de!a 5000 fl. 
sâu 4ece mii corone.

2) Parcela cu Nr. casei 3 având 
o suprafață de 855 metri pătrațî cu 
casă de lemn cu 3 camere și cu 
grădină. Prețul vân4ârii dela 2500 fl. 
seu cincî mii corbne în sus.

3) Parcela Nr. 3 din Bârdigas. 
avend o suprafață totală de 628 
metri pătrațî cu o casă de lemn și 
cu grădină. Prețul vândării dela 15C0 
fl. seu trei mii corâne în sus.

4) Percela Nr. 4 în Bârdigase 
avend o suprafața totală de 526 
metri pătrațî cu grădină. Prețul 
vânzării dela 1300 fl. sâu doue mii 
șâse sute corâne în sus.

Ofertele sigilate provâc|ute cu 
vadiu de 5°/0 dm prețul ofertat, se 
vor adresa comitetului parochial 
român gr. or. dela Sf. Adormire 
din Brașov-cetate pănă 9era în 8 
(21) ftlai a. c., la cancelaria paro- 
chtală, casa Nr. 5 din Târgul griu
lui. Planul de situațiune al parce
lelor, locul și orî-ce informațiune se 
pote arăta și se pot obține dela 
Dl Epitrop T. Spuderca, strada or
fanilor Nr. 2 (14).
935,5—6. Epitropia parochiaîă

Nr. 1260-1900.

PUBLICAȚIUO.
Usi teren de zidire situat 

în Blumena, Strada Fântânei, dinsus 
de restaurația la „Gropa lacrimilor14, 
(Tlirânengrube) în apropierea de halta 
Tramvaiului, în estindere de circa 
2750 □ metri se vinde pe cale de 
licitație orală și scrip turiști că.

Condițiunile de licitație se pot 
vede la oficiul orfanal orășenesc, 
strada Porții fir. 63, partere în drâpta, 
în orele de oficiu.

Licitația se va țină tot acolo, 
Marți în 15 Maiu 1900 la 9 ore a. m.

Brașov, 6 Aprilie 1900.
Din ședința oficiului orfanal orășenesc.

H i e m e s c h, 
.(919,1—1). primar.

De închiriat.
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i
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Se află în Casa, ce se clădește 
de nou cu 2 etage sub Nr. 21 în 
strada vămii:

1) Două (2) locuințe elegante cu 
•câte 2 salâne spre stradă, 1 Balon 
<de sticlă, 1 dormitor, 1 refector, 1 
odae spre curte, culmă, cămară, odae 
pentru servitdre, cloaset separat, 
vesticii, balcon spre curte, gallerie, 
bae, culmă de spălat comună, piv
niță, pod și loc de lemne.

2) Două locuințe cu aspect frumos 
spre livada poștii: cu câte 3 odăi, bae, 
cuhnă, cămară; trepte separate, clo
aset, cuhnă de spălat comună, pod, 
pivniță și loc de lemne.

3) In parter: 2 prăvălii cu con- 
toir și vitrine, și un magazin, pre
cum și o odae singură.

Se pot închiria dela Sf. Mihaiu 
.29 Septemvrie 1900.

Informațiunî mai de apropo la 
d-1 Andreas Weber, măastru de clă
dire, în tbtă fliua pe locul de clădit.

933,3—3. §

OOOD

O de mult z'dită
Curmătură

dinpreună cu grădină se vinde 
din mână liberă.

Casa are trei odăi spre stradă, 
bucătărie și apertinențele nece
sare, — Informațiunî se dau în 
Blumcna, strada furcilor (Galgwei- 
jaergasse) No. 15, la proprietar.

947.2—3.

La tragerea loteriei ie clasă, priv. r. ung.
—ân fi7 si 18 Mai zzz —

j

capotă leșuri cu prețurile originalese
Si îl «I fll'l I» 1* |8

12 cor. 6 cor- 3 =cor. 1'50 fii.
ank und Wechselstuben- 

Ăctien-Gesellschafit
Bgjdapesteji V., Dorotheagasse 12.

1 Numai în acesta colectură principală sau câștigat și plă
tit câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de 
400,000 corone. -W

Pentru a evita schimbări, atragem atențiune asupra cu
vântului „BANK“ din firmă.

Adresa telegramelor „MeTCUT'blIlk" Budapest.
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P. T.
J'Lvem onbre a recomanda On. public din 

din oraș și dela sate depositu! nostru de :

mim fi mii a®
Loden din per de cămilă, pentru mantale contra ploii, 
postavuri pentru căptușit trăsuri, kamgarn, Peruvien și 
Doskin negru, stofe Melton și Demii veritabile engleseștî 
pentru costume și pardesiurl din lână curată, cu pre
țuri cât e posibil de ieftin, cu tbte că prețul tortului 
de lână s’a scumpit.

Luăm asnpra-ne garanția pentru haine după me- 
SUr'3 comandate la noi, care la trebuință se pot lucra 
în 24 ore fără cusur.

Recomandăm și asortimentul cel mare de haine 
gata pentru bărbați și copii, Pardesiurî BLveloks 
inpenetrabile, costume de salon, mantide de gumi, Trees 
pentru bicicliști, Rond- pentru copii și Jachete Bord, 
cari sunt lucrate după fasonul cel mai nou, solid 
și bine.

Nr. 3821—1900,
not.

Publicațiune.
Spre scopul asigurărei lucrărilor 

de edificat recerute la hotelul co
munal din Zernesci, se va ținâ pe 
basa decisului Representanței Comu
nale din Zernesci în 19 Maiu 1900 
înainte de prând la 11 6re în can
celaria primăriei comunale o per
tractare scripturistică de oferte 
și verbală,.

Lucrările de predat sunt:
1. Lucrările de beton cor. 2255.82 fii.
2. Lucrările de tâm

plari . . . . „ 4631.12 „
3. Lucrările de văp-

sitori . . . . „ 854.44 „
4. Figuri teracotice „ 500.— „
5. Lucrările de zu

gravi . . . . „ 1067.08 „
Lucrările se dau numai singu- 

guraticilor antreprenori în grupe se
parate.

Ofertele scripturistice prov5c]ute 
cu timbru de 50 cr. și cu vadiu de 
5°/o din suma de spese preliminată 
pentru respectiva grupă de lucrări, 
se pot ascerne la primăria Comunală 
pănă la 19 Maiu st. n. la II ore a. m.

Condițiunile referitore la licitare 
precum și prețurile lucrărilor preli
minate se pot vede în orele oficibse 
în cancelaria primăriei comunale.

Zernesci, în 2 Maiu st. n. 1900.
Frimăxia comumală :

Vodă, B. Mețlanu,
notar. primar.

(2-2).

Nr. 538I-1SOO.

Pubhcațîune.
Representanța orășenescă din 

Brașov a decis în ședința ei din 26 
Aprilie a. c. părăsirea scaldei din 
Zizin aparținătore ei astfel, ca 
obiectele de clădire orășenesc! din 
Zizin se nu se restabileze și prin 
urmare și saisoiiul de scaldă din 
Zizin dela anul 1900 începând nu 
se va mai deschide, ceea-ce se aduce 
prin acâsta la cunoscință publică.

Brașov, 7 Maiu 1900.

955,1—2 Magistratul orășenesc.

De miift ași fi 
mort, dâcă nu 
ași fi întrebuin
țat renumitul 
fluid Elsa. Aces
tui fluid am să 
mulțumesc vi- 
6ța, scrie Răcz 
Zsigm. Foldes.

O descriore a-1 
devorată. Mis- i 
tarul unui om be- 
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii.

porto.

1FLOIOOL 
ELSM FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern, 
cât și intern, așa;

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
tronă, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețui 1’2 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle (6 cor. 
Trimite franco cu rambursă său după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit“ în Stubica 

Nr. 135. (Comitatul Agram)
Fie-cărui sunt de reco

mandat 

Pilulele-Rabarber 
ale lui 

Feliei* 
cu marca „E L S A.“.

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

„Ori și cui voiu 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“' 

mi - a scăpat 
vi ața u, scrio 
ifj. H. Szabo

Istvăn în 
Păkozd.

O istorie forte 
interesantă 

din viața Mis
terul unul om 
bătrân se trimi
te gratis, după 
primirea de

10 filer! porto.

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile :

Torok Jozsef, Kirâly-u. 12., Zoltân Beta N.-Ko- 
rona-u. 23.

IMari efecte vin-
I decătbre!___I
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Spațiul gol de desupra a fost destinat pentru a să anunța LOSUPilC lotfiriCÎ fie CÎ3S6, ce le are de vendare firma Iwihalovits & Nussbăclier din 
BfdȘOV. Deore-ce losurile, ce le posede, sunt tot numeri, cari nu s’au tras la sorți, ȘÎ CSFi 311 Ș3HS6 de 3 fi tf3ȘT CU Câștffjliri IDS H, s’au vendut în așa 
măsură, încât puținele losuri, ce au mai rămas, au aflat de prisos de a-le mai anunța. — Cine doresce se mai cumpere din acești niimerî favorabili se se grăbescă a cum- 

pera, fimd tragerea deja Ba 17 &V9aiuc — Prețurile sunt pentru-----------Li-------------- ii--------------Li--------- _Z®  — La trimitere cu posta —.GO filer mai mult.
Cor. 12.— cor. 6.— cor. 3— cor. 1.5 0

925.11—10

!*■ A

ft. 
fi

mai bună 
lină 
mai tină 
foite tină

6.— și 6.90
7 75
„ 35
10 —

E»
S*
fig
S
Lo-Un coupon pentru costum de salon H. IO.— cum și stofe de pardiseuri, 

den pentru turiști, ECacwgarw fin etc. etc. — Trimite cu prețurile falnicei re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF iu brunn.
—sas Mostre gratis și franco. -W I.iferație conform mostri se garanteză. g™ —

Avantagiile olienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

N ii p a diet a t î n p ungi (tocii ri)
©a veriitabiB oasmsaa m sticlute

9
(cm nnniele ^ncherlhs.^

A Pp01n nqIp ajutorul cel mai hun și radical 
A u u IJI (l Uulu contra plage i a ori și ce insecte.
Se afla de vendare : în Brașov: La Domnii /. 7f. et A. Hcsshaimer, 

Heinrich Zins, Dim i trie Eremins nepofii, Emil Por, Karl Irk, Julius Aldller, Carol 
Schuster farmacist, Teutsch ct Tartler, N, Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farmacie, Heinri'h G. Obert. Ferdinand Jekelius farm., Victor Roth farm., 
Karl Ilartli. Rudolf atingi, T. Ke.lcm<'n farm., W. S udlmilller, Lasar dȘ- Vcrzar, Henrich 
Petersberger. în Făgăraș: La Domnii: lnhann P Herman», R G. Romonțianu, 1. 
larosch Heinrich Schul, Alexander Nehrer, lacob Fleissig. în ('ohalm : La Domnii: 
Ernst Wolff, Eduard Victor ilfelas. ș i u «> <1 a a >' it t a fi s •> 1 « plac a te.

j CONSPECTUL
| tuturor celor 50,0®® câștiguri. 

Cel mai mare câștig m cel mai 
favorabil cas

| 0.000,000 corone.
j Câștigurile speciale simt împărțite cum nnneză:

o b” ® bî e

fip rămle
1
K 1 400000

1
3 lOOOOO

1
1 ooooo
1
1

W 99 yoooo
3 60000
1 40000
5 V • 60000

j
1 8^000
7 • •

20000
| 3

1* ■ isoe®
31 • ■

loose
• •*

3 ■ •

433 gooo
7«3 > »

1338 » 0

90 0 0 300
31W© 0 0

3900 0 0 If®
4£WO 0 0 160

50 0 0
io®

3900 0 0
@@

3900 0 0

50,000 U p 
fi âbltta i : 13.160,000

ÎNTINDE NOROCULUI MANÂ!
Wsțl au fost fawisatf de noroc
ciampărând roro Bos cieBa roost

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se inc» pe acuma din nou. Din

W®,O®® losuri 50,000 
se serteză cu câștiguri in bani, așa-d6r js- 
metate din Josurî trebue să câștige conform 
specifică'rei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca loteria 
de clasă ung.

Ce! mai mare câstq în cas favo
rabil

Uzi milion corone.
In total vin treisprezece Millio

ns;© coacem© la sortire.
Intrega întreprindere e pusă sub su- 

praveghierea statului.
Prețul original al losurilor stabilit 

după plan :
pentru o optime N/g) fi. —.75 său cor. 1.50 flj

„ un pătrar ('/J „ 1.50 „ „ 3.- „
n o jumerate ('/2) n 3.— „ „ 6- „
„ un întreg (%) „ 6.- „ „ 12.- „

se trimet cu rambuis seu pe lângă trimi
teri-a înainte a sumei. Liste oficios© se es- 
pedeză după tragere. Planuri oficios© gratis. 
Tragerile urmeză în 87 și 88 Mai a. c

Ne rugam comande de losuri ori
ginale a se trimite direct la noi pană ian

- 17 laiu a o.
A. TOROK & 0° 

casă de bancă 
Budapesta, V. Waitzuerrîlli 4|a. 

STUîaEa VEsEKeoms-Eiag’ ifi.
Multe și forte mart câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri cliențl Si anu
me în timp scurt jntate trei mil.ione 
de corone.

Scrtsore de comandă de tăiat.
as na

Domnului â. T 0 R O K â O-, Budapest.
Binevoiți a trimite .............  Losuri originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
Suma de fl. I a se lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

ț meză cu mandat postal. J să ștergeți).

xș5
CX2
C=2CJ3ca

....... ............... ............................... ......

Pentra SESOOTL Primăvara Van I
1900

STOFE wmfehite tfe
Un coupon de metri 310 ion- [fi- 2.75. 3.70,4.80 din stofă bună 
gime pentru im costum corn | Jk 
plet rec, pantaloni și (jiletca | g(?

C©stă EaMmaâ | fjs

„Gazeta Transilvaniei “ cu numerul â 10 fii. se vinde 
la librăria ?.?•. L Ghnm și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


