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Premergeți cu esemplu bun!
Intrăm în periodul, în care nu 

numai pe terenul școlar, cu ocasiunea 
esamenelor anuale, der și pe cele
lalte terene culturale se desfășură 
mișcarea cea mai viuă peste an. 
Cam pe timpul acesta se țin cele 
mai multe întruniri, seu mai bine 
dis adunări anuale ale societăților 
nostre culturale, între cari sunt cele 
mai numerose și importante întru
nirile învețătorescî și adunările des- 
părțemintelor Asociațiunei ndstre.

Nu voim se vorbim astăcji în 
special de esamenele școlare seu de 
amintitele întruniri, ci voim se ară
tăm peste tot, cât de mare este în
semnătatea acestor întruniri școlare- 
învețătoresci și literare-culturale din 
tbte punctele de vedere pentru po
porul nostru și pentru înaintarea lui.

De nenumerate-orl s’a vorbit în 
coldnele foiei nostre, cât de neapă
rată trebuință avem de reuniuni de 
tot felul și pretutindeni, căci pro
gresul unui popor se mesură mai 
întâiă de tote după școlele și reu
niunile lui. Adevărat, că și pe tere
nul școlar și pe celelalte terene cul
turale o ducem destul de rău și 
greu, din cause, cari le cunăscem 
cu toții și nu mai e lipsă de a le 
esplica aici.

Este asuprirea generală, de care 
suferim și care se restrânge puter
nic și asupra vieții nbstre culturale. 
Cu tote acestea, mulțămită împre
jurărilor neatârnătore de voința duș
manilor limbei și culturei nostre na
ționale, nu ni-se pote lua totă pu
tința de a da semne de viață cel 
cel puțin pe câmpul paclnic școlar 
și al reuniunilor culturale.

Insă tocmai consciința, că ni- 
suințele dușmane nouă ne urmăresc 
pănă și în sanctuarele sciinței și ale 
culturei, cari ar trebui să fiă ferite 
de oiî-ce atingere cu patimile lup
telor înverșunate politice, ne face 
și trebue să ne facă să înțelegem și 
mai mult, să pătrundem și mai tare 
însemnătatea cea mare, ce o au pen

tru noi întrunirile și reuniunile de 
tot felul, menite a dovedi din an în 
an progresele, ce le facem în mănia 
tuturor pedecilor și neaj unselor în 
cultura ndstră națională.

Dăr n’ajunge, firesce, !ca cine-va 
să clică: „Recunosc, că adevăr spu
neți. Sunt convins, că mult cumpă
nesc în viăța nostră acele întruniri 
anuale, prin cari se pune așa cjicend 
în fiă-care an o mecjuină, ca semn 
pănă unde am înaintat11, — ci tre
bue se și dovedim prin fapte, că 
suntem pătrunși de tote acestea.

Este neapărat de lipsă, ca ni
meni dintre noi să nu lase se trăcă 
nici cea mai mică ocasiune de a 
sprijini cu tbtă sinceritatea și din 
tdtă inima mișcarea năstră culturală, 
luând parte activă la tote manifes- 
stațiunile ei, înteresându-se de pro
gresele tinerimei nbstre în șcble, 
prin participarea viuă la esamenele 
publice și prin o contribuire cât de 
mică pentru încuragiarea școlarilor 
celor mai diligențl și capabili.

Lucrul cel mai de căpeteniă este 
ca fruntașii, bărbații noștri inteligențl 
și cu dare de mână, cu un cuvent 
toți Românii de inimă, afle-se în 
împrejurări mai bune său mai mo
deste materiale, să premergă aici cu 
esemplu, căci nimic nu prinde mai 
bine, și nimic nu influențăză mai 
norocos asupra amintitei mișcări, de
cât esemplul de încurajare ce-1 dăm 
unul altuia, deșteptând ast-fel ambi
țiunea și însuflețind la fapte bune.

Păcatul tuturor acelora, cari 
păte numai printr’un rău obiceiu 
rămân nepăsători, când ici se încheiă 
activitatea anuală a unei șcăle, colo 
se ține o adunare generală menită 
a da sămă, ce au făcut și cum au 
lucrat membrii cutărei societăți de 
cultură, — acest păcat este mare, 
atât de mare, încât fără a esagera 
se pote numi un păcat de morte.

Căci cel ce stă astfel la o parte, 
decă el are numai cât de puțină tre
cere în cercul. în care trăesce, trage 
alți mulți după sine și-i face nepu
tincioși pentru a-șl împlini datoria 

lor sfântă față cu națiune, pe când 
decă ar păși înainte și ar <Țice: 
„Haideți cu mine!11 ar aduce un 
ajutor viu și puternic causei cultu
rei postre și ar contribui astfel tot
odată de-a mări curajul și încrede
rea în șirurile celor ce luptă cu multe 
greutăți și cu mari jertfe în ogorul 
culturei nostre românesc!.

Fiă, ca aceste rânduri să facă 
pe cât mai mulți să înțelăgă, cât de 
ușor le este a căra, ca și furnica la- 
boribsă, fiă care din ei câte-o petri- 
cică la marea clădire a viitorului po
porului nostru, care atârnă dela gra
dul culturei, ce și-o va pută câștiga !

Revista politică.
Am arătat în numărul trecut de 

Duminecă, cum scie se împartă gu
vernul ajnttfrele de stat preoțimei 
năstre române și cum aceste ajutore, 
cari nici nu merită numele, ce li-se 
dă, sunt numai nisce mijloce ordi
nare în mâna fișpanilor și a solgă- 
bireilor unguresc! de a corumpe pe 
preoți și a-i supune robiei lor. Asta 
s’a vec|ut din modul și chipul cum 
s’a făcut împărțirea în archidiecesa 
Blașiului. Pe când scriam săptămâna 
trecută despre cele ce s’au petrecut 
la împărțirea ajutorelor în archidie
cesa, nu aveam încă cunoscință de 
modul cum s’a procedat în diecese. 
Sciam numai, că în diecesa Lugo- 
șului procederea a fost cu totul alta, 
întrucât lista presentată guvernului 
de cătră Consistoriul din Lugoș a 
fost respectată, der n’aveam infor- 
mațiuni asupra celor ce s’au petre
cut în diecesele de Oradea-mare și 
Gherla. După in formațiuni le, ce le-am 
primit în urmă, cu indignare a tre
buit se constatăm, că în diecesa 
Gherlei s’a făcut o batjocură și mai 
mare dor’ decât în archidiecesă. Mai 
bine de 18,000 fl. a împărțit guver
nul preoțimei din diecesa Gherlei, 
notați însă, că din 510 preoți n’au 
fost „miluițl1* decât 218. Datu-s’au 
celor mai „patriotici11 câte 500 fl., 
altora 400, apoi 3 și 2 sute și ca 

*) Opul acesta, pe care l’am anunțat și în 
n-rul de Dumineca trecută, îl recomandăm încă- 
odată ca o bună și potrivită carte de petrecere, 
atât pentru plugari, cât și pentru omenii noștri 
cu carte dela sate. Costă 90 bani, cu porto 1 cor.

de pomană s’au aruncat unora și 28 fl. 
Fresce, guvernul a împărtășit cu sute 
de florini numai pe aceia, cari cum dice 
corespondentul nostru, nu s’au dis
tins prin alte „merite11, decât că 
s’au arătat nepăsători față de șcdla 
lor confesională și au lucrat pe sub 
mână pentru ridicarea școlilor de 
stat. Apoi unii din cei împărtășiți 
„păstoresc11 în parochii bune, sunt 
omeni bogați și fără pic de merit 
pentru biserică și popor. Pentru-ca vol- 
nicia și batjocura să fiă și mai cu 
corne, preoții ajunși în grația mi
nistrului, au fost înainte încunosciin- 
ț.ațl prin deregători civili, că „la pro
punerea lor11 au să capete dela episcop 
suma cutare și cutare.

Etă, așa scie stăpânirea ungu- 
gurescă să respecteze principiul drep
tății și așa scie ministrul șovinis
mului unguresc să vîre ispita în 
sînul clerului român, pentru a-1 su
pune și robi planurilor dușmane bi- 
sericei nbstre. #

Săptămâna întrăgă s’au conti
nuat în Budapesta desbaterile de- 
legațîuililoi*.  Delegațiunea ungară a 
lucrat în secțiuni și a sfîrșit discu- 
siunea asupra budgetelor ministe- 
riilor comune, er de erl desbaterile 
se fac în plen. Ungurii n’au ridicat 
piedecl și greutăți, ei au votat fru
mos frumușel milidnele și cuiuțelă de 
vapor și cu superficialitate au trecut 
peste tote cestiunile ce li-se oferiră spre 
gândire și apreciare. In sînul acestei 
delegațiuDl n’a fost oposițiă seridsă, 
și dăcă totuși unul său altul și-a ri
dicat glasul contra pretensiunilor 
mari pentru armată, a făcut’o numai 
ca de paradă.

Mai altfel au mers și merg lu
crurile în delegațiunea austriacă. Aici 
tot se mai pune ceva temeiu pe se- 
riositatea, ce trebue s’o aibă desba
terile, și mai ales deputății cehi sunt, 
car! critică și combat pretensiunile 
ministrului de răsboiu. Delegațiunea 
austriacă nu va lucra în plen, decât 
săptămâna viitdre, când ‘ăe -aștăpta 
ca discusiunile se iasă din cercul 
strîmt al declarațiunilor seci.

FOILETONUL „GAZ. TRAN.->“.

Din „Ț i g a n i a d a
De I. Budai Delean.*)

Vlad Vodă Țepeș avend bătaie cu 
Turcii, face o trupă de Țigani, îi adună la 
un loc, îi înarmeză, le dă merinde și-i tri
mite în contra Turcilor. Acest lucru îl face 
din precauțiune, căci fiind pe atunci multi 
Țigani în Țâra Românâscă, nu voia Țepeș, 
ca Țiganii cu firea lor de a ține cu cel 
mai tare și a-și apăra pielea să se dea pe 
partea Turcilor, fiind astfel Românilor spre 
stricăciune.

In cântecul, ce urmâză, se descrie 
cum dă poruncă Vlad Țepeș ca să se adune 
Țiganii, și cum adunați se înfățișâză și trec 
pe dinaintea lui; urmeză apoi cuvântarea 
lui Țepeș și mulțămită, ce o aduc Țiganii 
pentru dragile de merinde și cer dela Vodă, 
ca să ie dea păzitori dintre cătanele dom- 
nescl, ca să-i apere în contra tâlharilor.

... Vrând să ferâscă Vlad asta dâră, 
Află o mijlocire minunată: 
S’adune pe toți puii de cioră, 
Și se facă o țigănescă armată, 
Care într’un loc osebit să fie, 
Ce în țâră se ’ntemplă, se nu scie.

Deci poruncă dete în totă parte 
Ca Țiganii la un loc să se adune, 
De cetatea Negră nu departe, 
Intre Alba și Flămânda; cum spune 
Cronica, âr mai pe larg hârțoga 
Din mănăstirea dela Zănoga.

Destul, că peste puține dile 
Acolo țigănia se strînsă
Cu șetre, copii și copile, 
încingând apoi arma neînvinsă, 
Jurară lui Vlad-Vodă credință
Cu tâtă a lor cioroiescă sămânță.

Atunci Vlad-Vodă, cetă de câtă 
Porunci să iesă la privelă 
Țigănimea voinică, într’armată;
Apoi cu căâuta rânduiălă 
Să trecă ca și gata de cale
Pe dinaintea MăriiI Sale.

O Musă! fă-mi acu peptul tare
Ca de aramă! dă-mi de taur tu glasul, 
Ca. să pocia cânta: câte și care
Cete viteze au ridicat pasul, 
Eșind dintru dalba țigănie,
Că vrednice-s lumea să le scie!

întâiu deră de toți purcesă
Câta lui Guliman vestită;
Toți ciururi și feciori de casă-, 
Nai de acăla care îi întărită!
Trei sute erau ei pe îndelete, 
Afară de prunci, muieri și fete.

Der armele lor cele îngrozite 
Erau nisce marl farce de șatră, 
Pe la vârfuri cu fier agerite, 
Cu care îndată trînteau de vatră
Pe vrăjmașu de aprope seu departe ; 
Acolo să vedl tu capete sparte !...

Ce să mai clic de al lor Voivod mare 
Guliman voinicul! oh:... acela!
— De nu-1 va prăpădi vre-o întâmplare — 
Nu va bate el în zadar lela;
Nice va zăcea prăvălit pe spate, 
Neavend el doră în traistă bucate.

După aceștia veniră înainte 
Armați și în rânduri tocmite bine, 
Zlătarii, de inele și ținte 
Făcători, două sute; er cine 
Ii duce, și le este povață?
Tînăr Parpangel, și mândru în față.

El se ’nrudea în dirâptă spiță 
Cu craid Zendadel, a cărui mare
Și peste toți înălțată viță 
Tocma de unde sorele răsare
Cu sorele împreună eșise,
— Precum el pănă trăi se scrise. —

Cel mai bun cântăreț din gură 
Și din lăută era; minte istâță 
Având și tot felul de învățătură 
Ce place la boieri în pălate;
Acel fel era Voivodul mare
A zlătarilor, mergând călare.

Er după densul tot alese
Șiraguri, din fumegată lui cetă
Se duceau într’un rând tot câte șâse, 
Căror urma cealaltă glotă
In pielcuța golă, golișoră 
Și sclipind de năgră ca și o cioră.
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Cu totă „împăcarea44 din Bu
covina nedreptățile, ce li-se fac fra
ților noștri bucovineni, nu vor să 
înceteze. Jertfă a volniciei și perse- 
cuțiunei dușmane a căc|ut acum de 
curând școla română din comuna 
Mihalcea, din care limba ronjână a 
fost isgonită din partea consiliului 
școlar al țării. înainte vreme în nu
mita comună era numai limba ro
mână, în urmă și limba rutenă, er 
acum spre mai marea batjocură a 
„pactului4 dintre deputății români 
conservativi și guvern, locul limbei 
române l’a ocupat cea rutână. Cu 
drept cuvânt esclamă der unul din 
fruntașii fraților noștri din Buco
vina: „Pacea e încheiată, sistemul 
însă continuă, mai cinic și mai pe 
față decât ori și când41.

*

Mai de mult cjiarele din Româ
nia răspândise soirea, ca Liga cul
turală din Bucurescî plănuesce con
vocarea unui meeting de protestare 
din incidentul persecuțiunilor în afa
cerea Iancu. fiarele din România, 
ce ni-au sosit astăJI, publică acum 
un manifest al Ligei culturale din 
Bucurescî adresat Românilor din Re
gat. Iu acest manifest se accentuâză, 
că de doi ani Liga n’a mai luat 
parte la meetinguri de protestare pen
tru frații asupriți. — „Se crejuse 
un moment, că pentru Românii de 
peste munți avea să se ivăscă o eră 
nouă, o eră de egalitate, de drept și 
echitate, dâr speranța unora și ilu- 
siile altora s’au dovedit lipsite de 
orî-ce temelii- Jugul continuă a apăsa, 
Românii continuă a suferiJ Manifestul 
Jice, că cestiunea, națională se im
pune din nou atențiunei tuturor. Amin- 
tesce cașul eroului românismului 
Iancu, despre care adversarii rassei 
române au îndrăsnit se cficA, că ar 
fi fost un criminal. Dice, că în 
loc de a da legitimă satisfac- 
țiă Românilor indignați în inimile 
lor „în fața acestei păgâne atingeri44, 
s’a pornit gonă contra acelor’ trei 
tineri universitari români, cari au 
încununat mormântul lui Iancu și 
se continuă prigonirile de mai înainte. 
Apoi manifestul spune, că Liga con- 
tâză în noua ei acțiune la spriginul 
sincer al tuturor Românilor din pa
tria liberă și independentă, și încheiă 
cu cuvintele: „Să uităm micele mi- 
serii trecătore și într’o singură por
nire a sufletelor nostre se ne avân
tăm cu toții din ori-ce partid am fi 
la înălțimea datoriei, pe care simți
rea patriotică ne-o indică44. Manifes
tul e semnat de „comitetul central 
esecutiv al Ligei culturale44.

10 Maiii în Bucurescî.
Marți, 9 Maid, la orele 7 sâra s’a să

vârșit la Palat, îu presența M. M. L. L. 
Regelui și Reginei, A. A. L. L. R. R. 
Principelui și Principesei României și a 
Principelui Carol, solemnitatea țintuirei a 
două stâgurl, oeerau a-se încredința a doua 
di batalionelor 7 și 8 de vânători, înfiin
țate de curând.

Mercur!, 10 Ăit>iă, 21 tunuri, trase în 
revărsatul (jorilor, au vestit Capitalei a 
34-a aniversare a siiirei pe tron a M. S. 
Regelui și a 19-a a încoronărei.

La firele 9diminâțao gardă de ondre 
formată de o compania diD batalifinele 7 
și 8 de vânători cu musica, veni la Palat 
să ridice drapelele acestor batalifine, a 
căror țintuire se făcuse în ajun, și să le 
ducă la Metropolis pentru a fi aședate în 
biserică spre sânțire.

La orele 10l/t, M. S. Regele, împreună 
cu A A. L L. R R. Principele și Principesa 
României, Principele Carol și Principesa 
Elisabeta, au poroit dela Palat la Metro- 
polie, în trăsuri de gală înhămate cu câte 
4 cai, escortați de un numeros stat major, 
de adjutanți regali și de divisionul de gen- 
darml călări.

Plecarea dela Palat a Maj estății Sale 
și a Altețelor Lor Regale, spre a asista la 
Te-Deumul, ce avea a se oficia la Metro
polis, a fost anunțată prin 101 tunuri.

In tot lungul stradelor, trupele din 
garnisonă, înșirate pe trotoare, sub comanda 
d-lui general de divizie Arion, comandan
tul corpului II de armată, au dat onorurile, 
musicile cântând imnul național la trece
rea Suveranului și a Altețelor Lor Regale; 
âr mulțimea, înțesată pe Btrade, la ferestre 
și pe balcone, frumos împodobite ou stâ
gurl, covoră și ghirlande de verdâță, sa
luta cu iubire și respect, aooperind cu flori 
pe Suveran și pe Altețele Lor Regale.

La firele l01/2, Regele, Principele și 
Principesa ajung la Metropoliă, unde sunt 
întâmpinați, la intrarea în biserică, de I. 
P. S. S. Metropolitul Primat, care presintă 
M. S. Regelui Crucea și Evangelia; de I. 
P. S. S. Metropolitul Moldovei și Sucevei; 
de P P. S S. L L. EpiscopI și Archierei, 
membrii ai S-tului Sinod, precum și de d. 
G. Gr. Oantacuzino, președintele consiliu
lui, împreună cu toți d-nii miniștri.

După terminarea Te-Deumului, M. S. 
Regele încredința drapelele nouălor bata- 
lione de vânători, comandanților respeotivl 
în fața bisericei.

Suveranul, adresându-Se delegațiunei 
batalionului 7 vânători, rosti următorele :

„încredințez acest drapel batalionului 7 de 
„ventitori, spre a-l păzi cu cinste și a-l apăra 
ncu sângele săuu.

La care d-l maior Simionescu, co
mandantul batalionului, a răspuns :

Sire !
Drapelul, ce Majestatea Vfistră bine- 

voesoe a încredința astăcjl batalionului 7 de 

vânători, va constitui sufletul și viața 
nfistră.

El, înfățișându-ne țâra, tronul și onfi- 
rea, va fi pentru noi talismanul, ce ne va 
călăuzi și oonJuce la viitor.

Vederea lui ne va îndoi curagiul și 
puterile la primejdia; la umbra lui ne vom 
aduna, apărându-1 și perind chiar pănă la 
cel din urmă la nevoiă.

Să trăițl Majestate 1
Trăâscă Augusta Vostră familiă!
Trăescă țâra și armata!
După aceea M. S. Regele, adresân- 

du-se delegațiunei batalionului 8 de vână
tori, rosti aceleași ouvinte:

„încredințez acest drapel batalionului 8 
„de vănători, spre a-l păzi cu cinste și a-l 
„apăra cu sângele său*.

D-l major Antonescu, comandantul 
batalionului, a răspuns:

Sire 1
Oficerii și trupa batalionului 8 de vână

tori, vor ave adânc gravat în inima și min
tea lor, că pe drapel, sus, la pioiorele Vul
turului țărei, stă scris : „Onore și Patriă44.

Ei vor soi, că acâstă emblemă, acest 
simbol — drapelul — le va reaminti în 
tot momentul, că onfirea și patria trebue 
să fiă ideal sacru pentru care se vor jertfi.

Călăuziți de pilda acelora, oarlaufost 
eroi la Grivița, sub înalta conducere a Ma
jestății Vfistre, și doritori a rămâne la înăl
țimea trecutului lor, vânătorii batalionului 
8 rfigă ferbinte pe Cel Atotputernio să le 
dea curagifi în lupte, ca în urmă, acoperițl 
de gloriă și de mărire, să trîmbițeze de
parte, departe peste hotară, renumele lor 
și al Patriei.

Să trăițl Majestate!
Trăâscă Augusta Vfistră familiă!
Trăâscă țâra și armata !
După care drapelele cu garda lor de 

onfire au defilat și apoi au pornit la locu
rile hotărîte.

In urmă Suveranii cu principii și 
principesele inerseră în apartamentele me
tropolitane, unde primiră felicitările Metro- 
poliților, a membrilor Sf. Sinod, miniștri
lor și atașaților militari străini.

Apoi, Regele și principele încălecară, 
și însoțiți de toți d-nii generali, de toți 
d-nii atașați militari pe lângă legațiunile 
puterilor străine, de adjutanții Regali și o 
numerosă suită porneso împreună cu A. S. 
R. Principesa României, care luase loc cu 
principele Carol și princi pesa Elisabeta în 
trăsură, spre bulevardul UnivestitSței.

In momentul când regele se apropiă 
de flancul drept al trupelor, d-l general 
Arion întâmpină pe Suveran și ’I presintă 
raportul, âr principele moștenitor luâ co
manda brigadei VIII de infanteriă.

A. S. R. principesa cu A. S. R. 
principele Carol, ajungând în fața Univer
sității, se scoborî din trăsură și luâ loo în 
pavilionul într’adins construit; se aflau 
acolo, împrejurul M. S. Reginei, toți d-nii 
miniștrii cu dfimnele, d-nii președinți ai 
corpurilor legiuitfire și d-nii membri ai 
corpului diplomatic cu dfimnele.

Inalțl demnitari ai Statului și un ffirte 

numeros public de distincțiune ocupau tri
bunele, ridicate la drâpta și în stânga sta- 
tuei lui Mihaiu-Vitâzul și de-alungul fața
dei palatului Universității.

M. S. Regele, încunjurat de nume- 
rosa Sa suită, se așetjă înaintea Statuei 
Mihaiu-Vitâzul și primi defilarea trupelor 
în ordinea următfire:

Comandantul corpului II de armată 
cu statul său m.jor;

Musicile trupelor din paradă;
Drapelele batalifinelor 7 și 8 de vâ

nători ;
Plutonul oficerilor din garnisonă;
Două companii ale șofilei de oficerl; 
Șofila militară de artileriă și geniu; 
Internatul medico-militar;
Șcfila militară de administrația;
Șefila de poduri și șosele;
Liceul „ Traian44 dela Turnu Severin ;
Comandantul divisiei IV infanteria 

cu statul său major;
Bataliouul 3 vânători;
Batalionul 5 vânători;
A. S. R. principele moștenitor, coman

dantul brigadei VIII infanterie ;
Regimentrul Mihaiu-Vitâzul Nr. 6 (trei 

batalione);
Regimentul Ilfov Nr. 21 (trei bata- 

lifine), preoedate de cele 2 companii de 
bacalaureațl;

Regimentul 1 geniu (doue batalifine) ;
Loc țiitorul de guvernator al oetăței 

Bucurescî cu statul major al cetăței ;
Regimentul 2 cetate, (10 companii);
Compania de pompieri;
Comandantul artileriei corpului II de 

armată ;
Regimentul 2 artilerie (6 baterii);
Regimentul 10 de artilerie (6 baterii) ; 
Escadronul 2 tren (9 seoții);
Inspectorul general al cavaleriei ;
Comandantul brigadei II călărași;
Regimentul 6 roșiori ;
R“gimentul 3 călărași;
Divisionul gendarmilor călări.
Defilarea și ținuta trupelor fiind bună, 

M. S. Regele a binevoit a arăta d-lui co
mandat al corpului II de armată înalta Sa 
mulțumire.

După defilare familia regală s’a întors 
la Palat.

La 2l/2 d. a. Regele, Principele Fer
dinand, Princesa Maria și cu micii principi 
au asistat la serbarea școlară dela Ateneu, 
unde d-l Dr. Onoiul profesor universitar, 
a ținut o frumfisă conferență întitulată 
„10 Maiu“.

La firele 5 săra Maj. Lor au primit 
în grădina palatului pe elevii liceului 
„Traian44 dela Severin. Fanfara elevilor a 
cântat Imnul regal, âr doi din elevii cei 
mai mici au rostit în versuri cuvinte căl- 
durose de felicitare Maj. Lor.

Sâra orașul a fost frumos iluminat.

Joi diminâța A. S. R. Principesa Ma- 
ria s’a dus la CotrocenI împreună cu micii 
Prinoipl Carol și Elisabeta, oa să felicite 
regimentul 6 Mihai-Vitezul pentru frumosa 
ținută ce, a avut la defilare.

Regimentul formase un pătrat pe două 

Cei într’armațl aveau buzdugane
De aramă și bine țintuite ;
Toți omeni tari, și groși în ciolane 
Cu păru îmburzit, barbe spîrlite,
Haine aveau lungi, scurte, și îuvrîstate, 
Unii fără mâneci, alții rupte ’n spate.

A treia câtă cu pașii măsurațl, 
Căldărarii ’nalțl de stat, se iviră, 
Toți căciulațl și la barbă afumați, 
De tăria lor lumea se miră, 
Taie arama ca nisce șindile, 
Și rabdă la ffime tot câte trei dile.

A patra câtă venind se vădură 
Fierarii cu ale lor cumplite barose, 
Apoi cărbunarii cei negri de zgură! 
înarmați erau și ei cu efise 
Re nesce rude lungi aședate 
Și în forma lăncilor ferecate.

Căpitanul lor era Drăgliicl hăl cu minte, 
Carele multe vremuri văduse,
Și totuși din gură nici un dinte 
încă pănă acolea nu-i căduse;
Acum ținea el a șeptea muiere 
Și încă se simția bine în putere.

Trei sute de armați număra câta, 
Pedestrime alesă: fieșl-care 
Mergea voios și de răsboiil gata; 
Măcar-că purtau ei de vândare 
Seceri, cuțite, forfece, zale, 
Și nu le lipsea, •—■ numai parale.

Sosiră apoi în șiregurl grfise 
Lingurarii cu securi pe spate;
Toți bine îmbrăcațî, cu barbe rase, 
Si la brâu având nisce bărdl late, 
Ce tote soiuri de lemne taie, 
Armă prea bună și de bătae.

Povața lor și vrednicul jude 
Era Neagul iubeț de dreptate;
Insă acum numai de stânga aude, 
Și e cel mai bun meșter de covate, 
De scafe, căuce, linguri, tăiere, 
Răvare, hâmbare și de cuiere.

Der cine va spune cum se cade 
Câta slăvită ce acuma vine ?
Sfinte Sărsăilă, drăguțule bade! 
Șoptesce-ml ce voitl să die bine;
Că fără de a ta ’naltă însuflare 
Glasul meu putere nu are!

Aceștia erau — pe limba învățată 
Grăind — aurari; pe limba josă 
Insă băiașl li-a dis prostă glotă;
Acâsta era cea mai alesă
Câtă dintru totă țîgănie;
De armați număra mai la o miie.

Avea la drâpta sulițe lunge
Și nesce săbii de-â stânga scurte. — 
Care soia cum sulița împunge,
Cum de sabie trupul amurte, —
Acela trebuia să aibă frică
Și groză de astă câtă voinică.

Eră pe aceștia cu fală-i duce
Tandaler inimosul, de care
Nu cutâză nime să se apuce,
Așa este de harnic și tare:
Frică nu cunosce, nice spaimă;
Că ar umbla cu dracul, pisma-1 defaimă.

Pe urmă în stoluri grfise, neaședate, 
Mergeau Lăieții goleții droie
Ca nesce păzitori de bucate 
înarmați cu măciuce și maie;
Muierile cu prunci mici în spate 
Unii de tot goli, alții de jumătate.

Gorcodel peste dânșii avea poruncă
Să-i povățuiască în renduială;
Corcodel! care cu bobi aruncă
Și cu vrăjiturl omenii înșală:
OrI-cine ce fură el scie, 
Spuindu-i dracu din respîntie.

După-ce toți în jur s’au aședat 
Puindu-se în formă de cunună,
Lăuda Vlad-Vodă cu glas înălțat 
Ascultarea lor și voia bună;
Apoi, dâcă pe toți gata îi vede,
El de aci într’altă parte purcede.

** -f*
Cărțile din Oiora nu spun aice
Mai multe; âr cele din Zănfiga
Mai adaogă încă — prin un „se dice44 — 
Și o vorovă a lui Vlad-Vodă întrâgă, 
Care el la cea ’ntâmplare o disă, 
Ecăt’o pe cum o aflai scrisă!

„Ascultați voi ciore blăstemate!
Etă, că v’am dat arme voinice 
Precum și tot felul de bucate;
Insă, ca și pe nimic să nu vă pice 
Pâra în gură zăcând voi pe spate, 
Moșii vă voitl da, pământuri și sate.
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rânduri. Pe când A. S. R. Principesa Maria, 
însoțită de d. colonel Boereseu, împărția 
flori la soldații din rendul întâiti, micii 
principi Carol și Elieabeta conduși de cătră 
d. maior Lambru, împărțiau flori la rendul 
al doilea. La plecarea Altețelor Lor Regale 
ofițerii regimentului au acoperit cu flori 
trăsura prin oi ară.

Colonelul a dat ofițerilor și soldaților 
concediu pănă Luni.

*
Serbare la Ateneu.

A fost o minune ! Acâsta e părerea 
tuturor, cari au asistat asâră la serbarea 
dată la Ateneu de elevii liceului „Traian" 
din Severin.

De trei Șile — scrie „Rom. Junău — 
nu se mai găseau bilete. Tote fuseseră luate 
cu asalt. S’a oferit pănă la 200 lei pentru 
o loge, der se vându-se pe câte 12 lei una! 
A fost o minune serbarea și ea a fost me
nită să smulgă iacrăml de admirația Su
veranilor și publicului asistent, să adacă 
laude minunaților elevi și fericire deplină 
unui om, direotorului Teodor Costescu.

De 4ece ani aoest om munoesce ne
încetat, adună ban cu ban pentru înfrumu
sețarea liceului, pe care-1 conduce, alege 
profesorii cei mai emerițl și-i stimulâză ne
contenit la muncă. Și afli culege râdele, 
cele mai frumose rbde, pe cari le pâte dori 
un profesor. Le culege și le merită, admi
rat și iubit de toți câți îl cunosc și-l pre- 
țuesc.

Acestea despre director; acum, des
pre serbare:

La orele 8 și jumătate și-au făcut 
apariția în sală MM. LL. Regele și Regina 
și A. S. R. Principesa Maria, însoțite de 
ddmnele de onore, de d-1 George Phi- 
lippesou, mare mareșal al palatului, de d-1 
general Vartiade, șeful casei militare și de 
d-1 major Dimitrescu.

Famfara liceului, compusă din 40 
elevi, a primit pe Suverani cântând Imnul 
regal. Cu acâstă cântare s’a înoeput pro
gramul. Famfara a intonat apoi „Festo- 
uverture", de H. Strobl.

A urmat apoi elevul D. Brezulescu din 
cl. Vl-a a liceului, care a ținut o confe- 
rență, trecând în linii generale Istoria Ro
mânilor. Când elevul conferențiar & vorbit 
despre domnia Regelui Carol, publioul s’a 
ridicat și a făcut ovații entusiaste Suvera
nilor. Se părea, că în sufletul tuturor trăia 
viu sentimentul de iubire și admirațiă pen
tru Dinastiă.

Apoi oorul liceului compus din 100 
elevi și pus sub conducerea măestrului I. 
Paulian, a cântat Copii Români 1 și Lugo- 
janca. Corul a fost viu aplaudat, de Su
verani și de public.

Se desface apoi cortina, orchestra li
ceului începe să cânte piano și 11 elevi vin 
în fața soenei cu planșe de desemn și în- 
oep să lucreze. Ei nu se numesc nici Ra

fael, nici Michel Angelo, niol Tițian, ci se 
numesc: Grigoriu, Racoveanu, Albahari,St. 
Popescu, Lălea, Talpoșin, Moisescu, Frana- 
sovicl, R. G. Popescu, Penhas și Dosei.

In 10 minute fiă-care dă gata câte un 
peisaj, o figură, etc. Unul desemnâză Por- 
țile-de-fier, altul turnul lui Sever, altul Du
nărea albastră. Publicul Jse entusiasmâză, 
aplaudă, bravâză, Suveranii se ridio, privesc 
cu atențiă și aplaudă necontenit.

Apare profesorul măestru Radu Liviu 
și e salutat cu vii aplause.

Urmâză esercițiile de ordine esecutate 
în tact perfect de 32 elevi puși sub co
manda măestrolui do gimnastică Bucovi- 
neanu. Aci se sfîrșesce partea I-a a pro
gramului.

M. S. Regina se retrage la orele 10, 
însoțită de d-na de onâre.

Partea a Il-a a programei a început 
cu o cuvântare ocasională rostită de elevul 
G. lonescu din cl. IlI-a. Forte bine pro
nunțată, cu voce dulce, cuvântarea micu
lui elev a atras vii aplause din partea tu
turor și ovații pentru M. S. Regele.

Au urmat apoi eserciții militare ese- 
outate de un pluton de elevi armați, puși 
sub comanda elevului sergent-major Fra- 
nasovicl.

Ceea-ce însă a uimit pe toți, au fost 
danțurile naționale esecutate da 16 elevi, 
îmbrăcațl în costume naționale și conduși de 
măestrul Buoovineanu. „Breul", „Țuțuianca 
Obîrșei", „Bănățânca", „Colo" (sîrbă), „Cum 
se bate Dunărea" și „Hora Cloșanilor". 
Unele au fost bisate. Sala era electrisată. 
Pălăriile se agitau, aplaiisele ropăeau cu 
mult după căderea cortinei.

Orchestra compusă din 40 elevi și 
pusă sub conducerea d-lui Schuller, a ese- 
cutat „ReverieRusse," în mod magistral. Și 
oa încheiere famfara a cântat Imnul regal 
și încă două marșuri.

Mulțimea a făcut ovații căldurdse ele
vilor și d-lui Costescu, serbarea sfîrșindu- 
se la orele 11.

Răsboiul dintre Buri și Englesi.
Acest resboiu, provocat de An

glia din pofta nesăturată după avere 
și stăpânire tot mai mare în lume 
se apropie de sfîrșit. Sfîrșitul, după 
tdte semnele, va fi mai sângeros de
cât începutul; el va completa spre 
rușinea „ ci vi li s ață ei “ moderne, marea 
tragediă a unui popor vitâz și cu 
frica lui Dumnecțeu, care n’a luat 
armele, decât pentru ași apăra li
bertatea și viața națională.

Este posibil — după tote câte 
se petrec pe sângerosul teatru al 
luptelor din Africa de miaJă-Ți — 
ca bătrâna regină Victoria să pri- 
măscă drept dar de Rosalii provincii 
nouă subjugate, orașe prădate și mii 

de vieți jertfite pe altarul poftei de 
cucerire englese. Se vor da atunci 
în Londra și pretutindeni, unde stă- 
pânesce mâna nemilâsă a Angliei, 
banchete și serbări sgomotose, er 
Burii îșl vor deplânge speranțele 
pierdute pe tăcutul mormânt al eroi
lor, cari au căcjnt în lupta sfântă 
pentru patriă și libertate. Se va cânta 
pe tot întinsul imperiului engles 
„God sawe the Queen*  și pricinuitorii 
acestui monstruos resboiu vor jubila 
și vor chiui de bucuriă și esaltare 
nebună, der nu se pote, ca pacea 
sufletului lor se nu fiă sîășiată de 
remușcare și să nu fiă turburată de 
gemătul profund al eroilor libertății 
bure și de blăstemele femeilor și co
piilor acelui brav popor în potriva, că
ruia să sevîrșesce crima uciderii na
ționale.

*) Cealmale portă Turcii pe cap.

*
în scopul săvîrșirei acestei crime 

datu-s’a împuternicire lordului Roberts 
să mergă înainte necruțând nimic. 
Din Kroonstad el a și plecat la în
ceputul septemânei și a ajuns pănă 
la rîul Rhenoster, unde se aflau Burii. 
Aceștia dând de veste, că Englesii 
năvălesc asupra lor, s’au retras peste 
nopte pe țărmul contrar al rîului, 
der și de aici s’au dus, după-ce au 
distrus podul de peste rîu și calea 
ferată. Burii s’au retras la rîul Vaal, 
dincolo de care se începe republica 
Transvaalului. Aici, se dice, vor 
opune Burii o resistență desperată, 
ca să împedece Englesilor . trecerea 
în Transvaal. Nu este însă nădejde, 
ca ei să potă resista cu succes. En
glesii sunt potop de mulțl, Burii o 
mână de omeni.

îJ:

Der Burii sunt deciși a nu se 
da plainicl așa numai de dragul lui 
Roberts. După-ce li-s’a topit și ultima 
speranță, că puterile din Europa, seu 
America le va sări în ajutor ca mij
locitori de pace, și după-ce și-au 
tras seina și cu eventualitatea, că 
statele lor libere vor dispare de pe 
charta țărilor, Burii ș’au pus de gând, 
că decă e să cadă, se cadă încai cu 
gloriă și onâre. Au decis, adecă, se 
se lupte pănă la ultimul om. Ei 
vor apăra Pretoria și Johannesburg, 
aceste două orașe principale, în care 
pulseză inima poporului bur. Ba, 
după cum s’a dat de veste acum mai 
în urmă, Burii vor arunca în aer 
minele de aur dela Johannesburg, 
acele mine, carîformeză un punct de 
mare atragere pentru vânătorii după 
aur englesl.

pilele viitâre vor fi dâr cțile de 
cea mai grea cumpănă pentru Buri.

Nu mai pote fi însă îndoios, că ei 
vor căde în fața covîrșitorelor forțe 
englese, der causa și idealul pentru 
care luptă nu vor pute fi înmormân
tate pe veciă. Face-i-vor Englesii 
prohodul, asistând din depărtare pu
terile Europei, îmbătrânită în păcate, 
cari cu tote pusei]e și tunurile de 
care dispun, n’au vrut ori n’au cute
zat să pună o vorbă bună pentru 
acel popor nobil și mare în neferi
cirea lui, care atât le-a rugat’o să-l 
scape din ghiara năvălitorului — 
der înzadar. Guvernele și diplomații 
u tăcut, dâr nu va țăcâ istoria., care 

ia osândi după vrednicia nepăsarea 
și lașitatea lor, ăr în momentul, când 
se va pecetlui definitiv sortea nefe- 
riciților Buri, spiritul dreptății și al 
adevărului va răsuna prin șalele pom- 
pose ale reginei Victoria și va mus
tra cu asprime pe cei-ce fără de 
milă au căutat pretexte și prilejuri 
a nimici un neam de omeni, cari 
n’au alt păcat decât că iubindu-șl 
vieța și neatârnarea, au sărit în fo
cul luptei pentru a și-le apăra.

Fundațiunea Universitară Caro! I.

In amintirea „Fundațiunei universitare 
Carol F s’a ținut Marți» trecută, 9 Maiă 
v. în BueurescT, o ședință solemnă în sala 
bibliotecei sub președinția d-lui ministru al 
cultelor și instrucțiunei pnbliee.

Cu ocasiunea aoâsta, d-1 rector al 
Universității, sub a căruia priveghiare e 
pusă fundațiunea, a ținut un discurs în 
care a arătat, ee frumăse progrese au făcut 
în România studiile universitare, dela mo
destele lor începuturi de acum 40 de ani 
și pănă afil, oând numai la Universitatea 
din BucurescI sunt însoriși 2700 studenți. 
Termină mulțumind M. S. Regelui pentru 
înființarea acestei fundațiunl.

După acestea bibliotecarul ceti un 
raport cătră M. S. Regele despre mersul 
aoestei instituțiunl. Estragem din acest, ra
port următârele:

„Fundațiunea Universitară Carol 1“ 
are o bibliotecă, ce s’a înmulțit anul 
acesta cu 749 volume cumpărate cu 9000 
lei. La 1 Aprilie biblioteca consta cu totul 
din 978 volume. Biblioteca din an în an e 
tot mai oercetată; pe când în anul prim 
(1895-96) numărul total al cetitorilor a 
fost de 18.419, în al doilea s’a urcat la 
23,499; în al treilea la 31,034; în al pa
trulea la 46,644, er în anul acesta (1899— 
1900) au fost 52,930 de cetitori. Sălile Fun- 
dațiunei, cari în primii ani nu erau oou- 
pate, decât în parte, sunt aoum încă prea 
mici, trecând numărul cetitor peste 300 
pe cj,i.

Bursieri (stipendiștl) ai fundațiunei au 
fost la universitatea din BucurescI 5, la 
oea din Iași 3. — Subvcnțiuni; (ajutore) au

„Și de acum înainte ca țăranii 
Ceilalți în mândra Muntenie « 
Veți fi socotiți și voi Țiganii, 
Decă veți arăta hărnicie;
Huma cât trebue lângă acele,
Să ’mplinițl ș’alte porunci de a mele.

„Intre Bărbătesc! și între Inimosa 
Este un loc, care Spăteni se chiamă, 
Acolo țigănia zdrănțosă
Tăbărând va sta, și luând sâma 
De a face tote, câte Domnâscă 
Măria Mea va să-i pOruncâscă.

„Să scițl, că Turcii acum în țâră 
Au întrat, că tote ard și prădâză, 
Pentru aceea fuga v’ar fi ’nzadară;
Ci mai vertos cu arma vitâză
A s’apăra e silit fieș-care
Și nici vă rămâne altă scăpare.

„Pentru acesta eu ca și un părinte 
Al țării și stăpân, v’am dat arme
Ca să vă apărați — dâcă aveți minte — 
Când ar căuta Turcii să vă sfarme; 
Căci aflând ei țigănimea nearmată 
Ar pute-o prăpădi de-odată.

„Luați-vă dâr aminte bine,
Ca nu dor să vi-se acățe în floce 
Nescai ghiare turcescl și păgâne;
Că apoi fără cap ce ați pută face? 
Deci când ar da Turcii să vă bată, 
Nici voi să stațl cu gura căscată!

„Datu-v’am tot felul de bucate: 
Multe legumi, găini și pome, 
Două mii de slănini afumate, 
Să nu răbdațl în tabără fome;
Zăr destul, lapte acru și răchie, 
Ca mai dragi armele să vă fie;

„Lângă acestea: coșuri de făină 
Pentru mămăligă multe sute, 
Să vă fie la prând și la cină;
Cinci sute de putini cu urdă umplute.
Er voi încărcând tote aceste, 
Mergeți fără de-a face mare veste.

„îmbrăcându-vă în arme viteze 
Ce v’am dat, purcedețl înainte, 
Eră nimene să nu cuteze 
înapoi să rămână — de are minte — 
Că altmintrelea va trebui să moră 
Fiind împușcat ca și o cioră". — l 

Atunci într’o gură glota disă: 
Mulțămim forte Măriei Tale
De tote, er mai vertos de clisă.
En’ viie acum dă băi cu cealmale*)  
Și încâpă cu a ndstră țigănie;
I-om sătura noi de bătălie!

Apucând apoi Drăghicî vorova: 
„Luminate Domne! In țâra totă
— pise — seim că ți-au răsbătut slava; 
Și nu este cineva se potă
Călca porunca Măriei Tale,
Ba nici pe departe să te înșale.

„Der să erți Măria Ta! — să dice, 
Că ar fi de tâlhari căile pline; —
Noi n’am vrea să avem cu denșii price, 
Ci am trăi cu tâtă lumea bine,
Și ne temem să nu ne slutâscă,
Ori ucidă, laia tâlhărâscă, —

„Rugăm dâră pe Măria Sa forte,
Ca să ne deie pe drum vre-o pază:
Ori oșteni, ce n’au frică de morte
Și dă tâlhari cu grosnice obraze

Și — dâcă ar fi Domnâsca îndurare — 
Două sute de cătane or ajunge ne pare".

Lui Vlad Vodă nu-i păru străină 
Acâstă cerere țigănâscă,
Căci — drept vorbind — era de sfat plină, 
Pentru acâsta din garda Domnâscă 
Porunci, călăreți să-i petrâcă 
O sută pănă la Valea-Sâcă.

Ou cântări de drîmbe și alăută, 
Țigănimea cu tote ale sale 
încă într’acea di fu petrecută 
De ostași, la hotărîta vale. 
Pănă aice cartea Zănogăi spune, 
Ce într’alte cronici nu se pune.

Un episod din Țiganiada.
Despre un nemeș de viță Țigan cu numele 

Beclcherec Iștoc, feciorul lui Beclclieree Mișca 
nepot lui Beciclierec Gruia.

Bine-a dis odată nu sciu acum cine : 
Dâcă nu e minte, nici cap să nu fie; 
Căci din mintea slabă pe cap vine 
Tot răul. — Fericit, care scie 
A-șI procopsi mintea în cele bune 
Și a nu o învăța la gânduri nebune. 
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primit: un student 650 lei, unul 600, âr 
unul 300 lei. Pentru tipărirea teselor s’au 
dat ajutbre de câte 135—500 lei la 8 stu- 
dențl.

Averea Fundațiunei alocată în acțiuni 
și scrisuri fonciare este de: ‘749,400 lei. 
Veniturile în 1895—96 au fost 42,005; an 
de an au mers crescând, astfel că în anul 
1899 - 900 au fost: 58.270.'

— 13 (23) Maid.

Maialul școlelor române din Bra
șov se va ține (în cas de timp favorabil) 
poimâne, Luni, în 15 (28) 1. o. Ținerea ma- 
ialului se va anunța publioului prin reve
lionul musioei militare, care va parcurge 
Luni dela 6 — 7 ore dimineța stradele prin
cipale din jurul gimuasiului român. Dela 7 
pănă la 8 ore rnusica va cânta în piața 
din fața gimnaziului, âr la 8 ore corul șcb- 
lelor, compus din 160 de cântăreți, va oânta 
de pe platforma din fața edificiului gimna- 
sial 3 coruri sub dirigența d-lui profesor 
George Dima. După terminarea corurilor 
convoiul școlarilor va pleca la Stejeriș.

Dela. esposițiă. „Dreptatea" din Bu- 
ourescl primesce o corespondență dela Pa
ris, în care se spune, că pavilionul român 
dela esposițiă a fost forte bine apreciat de 
străini. Părerea tuturor a fost, că Româ
nia dobândesce un mare succes prin parti
ciparea sa la esposițiă. Un visitator străin 
cunoscător cjise : „Forte interesantă, fru
mos și forte metodic instalată, găsesc 
acâstă secțiune". Un altul (jise: „Pun fer- 
meoător amestec de grațiă orientală ou bo
gate și puternice manifestări ale progresu
lui civilisațiunei apusene". Președintele ge
neral al esposițiunii franoese, d 1 Picard, 
cjise cătră oomisarul român, d-1 Olănescu: 
„Vă fac sinoerile mele complimente. Espo- 
sițiunea d-vostră e forte frumoșă și forte 
interesantă și-mi reserv dreptul de a veni 
s’o studiez mai în voiă, dimineța, oând n’o 
să fiă atâta lume. Aveți acest avantagiQ, 
asupra celorlalți, că a-țl grupat cu metodă 
și într’un chip fbrte plăcut și original pro
dusele d-vostră, ușurând mijlocele de apre
ciere, celui oe voesce să le studieze. Totul 
e fbrte bine presentat și instructiv în aoe- 
lașl timp". Contele Tornielli, fost amba
sador al Italiei la BucurescI și acum am
basador la Paris, a fost asemenea de față 
la inaugurarea pavilionului român. Viu im
presionat d-1 Tornielli s’a apropiat de d-1 
Olănescu și i-a cjis: „Iubite d-le Olănescu, 
regăsesc aoi frumbsa mea Româniă și mă 
întorc ou oincl-spre-deee ani în urmă, pri
vind tote aceste lucruri așa de frumbse, 
așa de interesante și așa de plăcut presen- 
tate. E forte bine și primesce tbte felici
tările mele. Trebue să fiți forte mândri și 
mulțumiți".

întunecime de sore. Poimâne, Luni, 
28 Maiii st. n. va fi întunecime totală 
de sore. Umbra lunei va cădâ mai întâii! 
pe Ooeanul paeifio, se va mișca oătră ră
sărit trecând peste America centrală (Me
xico) pe lângă orașul New-Orleans și va 
părăsi continentul european înainte de 
amiadî. Atunci umbra lunei îșl n conti
nua mișcarea peste Oceanul Atlantic și ni- 
meresce continentul european la Ovar, un 
oraș în Portugalia. Aici umbra lunei are o 
lățime de 74 chilometri. Dintre orașele mai 
însemnate ale Spaniei, oarl se vor afla în 
zona totalității întuneoimii, sunt: Piancen- 
ția, Alicante. Argamasilia și Albacete. De 
aid umbra luuei va trece peste marea Me- 
diterană și va nimeri orașul Algier, apoi 
pe lângă orașul Tripolis și va părăsi pă
mântul în jurul ruinemr dela Teba în Egipt. 
Pe la noi nu va fi, decât întunecime par
țială, sorele fiind acoperit mai bine de ju
mătate de umbra lunei. începutul întune
cimii va fi în liănat la 41/, bre d. a., sfâr
șitul la 6*/,;  în Ardeal va fi începutul la 
4 ore 40 min., sfîrșitul la 6 ore 40 min.; 
în România, începui la 5 bre și sfârșitul la 
7 bre d. a. — De va fi senin, vom vedâ 
Luni un rar fenomen al naturei.

*) Adecă pe când Vlad Țepeș Vodă făcuse și 
o trupă de Țigani, cari se lupte în contra Turcilor.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai intrat următbrele con-5 
tribuirl;

Pe lista nr. 144 (oolectaut d-1 paroch
I. Pop din Sâmbăta de sus) cu totul 11 
corâne, și anume: I. Pop, paroch 6 cor., 
G. Ganea 2 cor., I. Tosa 1 oor., Vas. Șer- 
ban 40 b., Iosif S. Cornilă 40 b., Zeved. 
Neagu 20 b., Nicolae Bota 40 b., Nicolae 
Ispas (?) 40 b., Gărăoiu 20 b.

D-1 Arscniu Vlaicu direot. școl. comerc. 
rom. din Brașov a dat 20 corone pentru 
masa stud., în loc de serbarea dilei sale 
onomastice.

Primâscă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șcâlelor.

Avis comercianților români! Ni-se 
scrie: Dela Năsăud spre răsărit, cale de 1/4 
oră, se află lângă rîul Someș comuna în- 
floritore Rebrișora, cu peste 3000 locuitori, 
toți Români. Aprope de Năsăud și lângă 
drumul țării, Rebrișora, acestă comună cu
rat românâscă, simte adl lipsa unui negu
țător român harnic, cinstit, care ar găsi 
acolo, pe lângă primire și dragoste fră- 
țâscă, teren nu însă de esploatat, der teren 
priincios de muncă rodnică și venite sigure. 
Iu centrul comunei și aprope de biserică 
se află un local forte potrivit pentru o pră
vălia românâscă, care odată înființată, ar 
aduce cu sine închiderea sigură a celor 
8—10 „puticurl jidovesc!" de acolo, tot 
atâtea cuiburi de demoralisare și ruină mo
rală a locuitorilor rebrișoreni. „Comercian
tul “, prăvălia românescă din Bistriță, va 
servi bucuros cu informațiunl speciale ne
guțătorilor interesați și cu destule garanții 
morale. Avis comercianților români! — Un 
Rebrișorean.

D-nii bibliotecari din agenturile de 
pe teritoriul despărțământului I (Brașov) al 
Asociațiunei, sunt rugați prin acâsta din 
partea comitetului ceroual din loc a-șl îna
inta raporturile despre starea și folosirea 
bibliotecilor în ultimul an administrativ, 
cel mult in decurs de 10 cțile, pentru a-șl 
pută face și oomiletul ceroual raportul pen
tru adunarea generală, ce va urma in 
scurt timp.

Congresul camerelor române de 
comerciu, întrunit în Bucuresol săptămâna 
acâsta, a adoptat în ultima sa ședință de 
alaltăerl următbrele două resoluții: A se 
pune în vederea guvernului dorința con
gresului, de a se modifioa legea electorală 
în sensul de a pute alege fiă-care cameră 
de comereifi la cameră câte trei represen- 
tanțl; a se înființa o comisiune, din dele
gații camerelor de cotnerciU din țâră, care 
să se ocupe cu studiarea tratatelor de co- 
mereiQ, întrunindu-se odată pe. lună la Bu
curescI.

Cununia. D-1 Alesandru Pop învățător 
în Sălcud și d-ra Ana Nistor s’au cununat 
în 29 Aprilie n. c. în biserica română gr. 
cat. din Chimitelnicul de Câmpiă.

0 dramă pe Ocean. Vaporul turo 
având pe bord pe vice-amiralul 

turc Kaldu, a debarcat; dilele trecute la 
Darmouth (Englitera) cj000 marinari fran- 
cesl. AoeștI nenorociți sunt restul echipa- 
giului unei corăbii, care s’a înecat acum 
câte-va dile aprbpe de Brest. Nenorooiții 
au rătăcit, în voia valurilor și a vântului, 
trei dile și trei nopți, pe o imbarcațiune 
mică, descoperită, fără alt nutriment, de
cât pescele orud, pe care-1 puteau prinde, 
și apa sărată a Ooeanului. Tocmai când 
desnădejdea lor atinsese culmea, fură în
tâlniți de vaporul turcesc. Ei au fost tri
miși la Cardiff, de unde se vor îmbarca 
pentru Brest.

Aflarea unei comori. In pădurea 
Fundu-Dauoiului, proprietatea d-lui Mihail 
Panaitesou din județul Dâmbovița din Ro
mânia s’a descoperit o combră, ou mai 
multe monede străine de aur și argint. Lu
crătorii, cari scoteau buturugi din pădure, 
dădură la rădăcina unui copao, peste acele 
monede. Ei le împărțirâ între dânșii. Unul 
din lucrători nemulțumit ou împărțirea fă- 
oută, denunță pe ceilalți tovarăși subpre- 
feoturei respective. La mulțl dintr’enșii 
s’au găsit ioosarl turcescl. Cercetările ur- 
rneză.

Restaurantul român dela Esposi
țiă. „Figarou din Paris sorie următbrele: 
Restaurantul român, unul din oele mai bine 
situate din Esposițiă, la intrarea podului 
Alma, cheiul d’Orsay, lângă pavilionul Pre
sei, este întâlnirea nu numai a numărbsei 
oolonii române, dâr a tot oe lumea pari- 
siană are mai ilustru. Mesele sunt literal
mente luate cu asalt dimineța, la prâncj și 

săra. Deoorațiunea salbnelor restaurantului 
este din oele mai elegante, bucătăria suou- 
lentă și simpatioul proprietar d-1 I. Doioiil 
nu uită nimio pentru a-șl mulțumi numă- 
roșii visitatorl. Se scie, că și-a asigurat an
gajamentul celebrului șef de orchestră de 
adevărațl țigani români, Pădureanu, a că
rui virtuozitate este surprincjătbre. ErI, la 
orele 4, d-na de Nouvina, fermecătbrea ar
tistă dela opera comică, a oferit la restau
rantul român un lunch, unde asistau nu
merose personalități ale lumei artelor. Etă 
deci, ca și în 1889, Românii la modă !

Lăcustele în Dobrogea. îndată ce 
s’a făcut cunoscut, că într’o comună din 
Dobrogea s’au arătat lăcustp, comisiunea 
zootechnioă dela ministeriul român de do
menii a dispus, oa șeful de ocol respectiv 
să fiă însărcinat a lua grabnic măsuri pen
tru nimicirea lăcustelor. Au fost delegați 
trei inspectori domeniall pentru a ehibzui 
asupra măsurilor de luat cu urgență. Pe 
dată oe va fi nevoiă de ajutdre mai mari, 
s’a mijlocit la ministeriul de răsboiil, ba să 
țină la disposițiă trei regimente.

Țiganii români în Paris. Riarul 
„Figaro" din Paris a aranjat o petrecere, 
la care » cântat musioa lui Pădureanu. Etă 
oe scrie despre acești lăutari: Pădureanu 
este unul dintre șefii de orchestră din Ro
mânia, „marele favorit", âr țiganii săi sunt 
celebri ; el i-a produs deja în unele capi
tale (’i-am audit în Paris în 1889) și de 
atnncl au mai fost aplaudați chiar în pa
latul din S.-Petersburg de cătră Țar. Pădu
reanu, însoțit de câțl-va artiști renumiț-I din 
țâra sa, — Bursu, Bordeanu, Barbu, I. Pă
dureanu — a venit la esposițiă și dă con
certe diluice la restaurantul român; și 
fbrte modest și grațios, a binevoit să figu
reze la marginea programului nostru, ținând 
antractele pentru distracția învitaților noș
tri. Țiganii români an cântat mai întâia un 
dans național de o mișcare superbă, Hora 
Pădureanu și apoi au însoțit o melodiă Ste
luța, magistral esecutată de șeful lor...

Cilindre de paie. Un pălărier en- 
gles de primul rang voesce să surprindă 
lumea cu cilindre de paie. Cilindrele sunt 
pregătite din paie de Panama, nu sunt 
înalte, au o formă cu totul modernă, sunt 
fără cuptușâlă, cu pantlică de mătasă și în 
colore nâgră, sâu crem. Se cpce, că în Lon
dra încă în anul trecut Walter Rothschild 
a purtat, la redingotă, cilindru de paie și 
a făcut sensațiă cu el.

Concert. La restaurantul Sschmidt 
din Nou va concerta mâne la 4 bre p. m. 
rnusica George Dicu din Brașov.

loteria pentru (Casa na
țională. se pote câștiga: o fbrte frumosă 
garnitură de masă cu o jardinieră mare, 
2 jardiniere laterale, 2 platouri pentru 
bombone, 2 girandole și 12 tacâmuri com
plete, tote de argint, în preț de 10.000 co-

Mintea e ca cera molișoră
Ce formă îi apeși, aceea rămâne.
Și ârăși e ca și o penă ușoră,
Care anevoiă într’un loc să ține;
Măcar-ce vânticel o răpesce
Și apoi cine scie unde se trezesce.

De pildă întru acâsta să vă fie
Un vitez cu mintea schimosită,
A cărui minunată istorie
Aici voiă să fie povestită;
Căcl-măcar cevașl cam pe departe — 
Tot are la Țiganii noștri parte.

Tocmai pe aceeași vreme*)  și vitâza 
Pomenire cade a celui mare
JBeclcherec Iștoc din Uram-Haza,
Ce, din rîvnă fără asemănare, 
De a face un lucru de vitejie 
Acuma pornise în pribegie.

Beclcherec se trăgea dintr’o viță
— Despre strămoșii lui — țigănescă; 
Der moșu-său ajunsese în spiță 
De nemeș, prin o Carte Domnâscă, 
Căci mulțl ani cu lăuta și țîmbale 
Desfăta Curtea Măriei sale.

După-aceea dobândind el moșie 
Se ținea Român — căci unguresce
Nu scia, măcar pe ungurie
Ii mai plăcea, decât românesce; 
Cum și astădî Nemeșii mai cu semă 
Tot pe ungurie trag și se chiamă.

Pentru acesta și un unguresc nume 
Fiului său: Mișca el pusese;
Acest Mișca apoi eșind în lume, 
Nu sciu în ce chip el cumva aurlise, 
Că ar fi țigan, — de unde — se dice — 
Că a întrat cu tată-său în price.

Grăindu-i: tată ! mie ’ml pare, 
Că nu m’ai născut tu, der un crai, 
Seu de bună semă un Domn mare; 
Căci nu simț în mine spre mălai 
Seu mămăligă, nici o plăcere, 
Și gura mea tot plăcintă cere.

„Haclmoroc!" — bătrânul de altă parte 
picea — „bine că lumea nu scie, 
Că a fost cârpitor de ciure sparte
Moșu tău! acum de nemeșie
Te ține, să-ți cam tacă nespălata! 
Nu mai întreba: cine ’ți e tata !...

„Că țl-oifi lăsa cu limbă de morte

Să nu pomenescl a nostră viță, 
La copil și nepoți departe, 
Ci mai vârtos, că dintr’o Domniță 
Și dela Negru-Vodă purcede 
Nâmul nostru — să did, și țl-or crede.

„Când eram în Țâra Muntenâscă 
Și încă prunc am aucjit odată 
De un Negru-Vodă, ce din crăiescă 
Vită ar fi fost născut luminată:“J ■ □
Și ar fi fost un vitâz fbrte mare, 
Ce a domnit din munți pănă la mare.

„Socotind eu de unde mai cu cale
Ai- pute și purcederea nostră 
Să fie, aflai — măcar că la școle 
N’am umblat— cu mintea mea cea prostă, 
Că dela Negru-Vodă să vie 
Totă negra nostră semințiă.

„Căci așa va crede fieș-care
Vădendu-ne năgra familiă;
Cum-că densa începutul său are 
Dela Negru-Vodă: asta ’ți spun ție, 
Ca să scii tu, și să spui la toți 
Copil de copil și strănepoți".

Aceste (jicea moșul celuia, 
De care vom să cântăm aice,

Și să chiema Beclcherec Gruia,
Er fiul său Mișca tot ce elice 
Bătrânul — bine ’șl astupă în minte,
Ca să facă așa de acu ’nainte.

Cetitu-i sucesco capul lui Beclcherec Iștoc, er 
inima ’i se strică tlin pricina ibovnicii furate.

îndată cât îi născu cocona
Un cocon frumos, numele ’i puse 
Iștoc, și ’1 dete apoi la Tișmeana
— După-ce mai mărișor crescuse — 
La mănăstire, să învețe carte, 
Și să mai vadă și țări departe.

într’o iernă și ’ntr’o jumătate 
Pruncul păn’ la Psaltire ajunsese,
Scia de rost câsurile tote
Și cânta pănă la glas șbse;
Patima lui ’— din tote mai mare — 
Spre povești era și spre cântare.

Destul, că învățase ca trei alții, 
Și acum cetise și Alexandria;
Mult se mira el de toți înalții, 
Voinicii, dâr mai vârtos vitejia 
Lui Alexandru în cap îi întrase, 
Și nu vrea nicl-decum să iasă.

Lângă acele apoi se mestecară 
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rone; o broșă și cercei de briliante, în preț 
de 3000 cir.', o garnitură de argint pentru 
ceai și cafea, cu masă, în preț de 1000 co
rone; 2 girandole de argint, în preț de 
1000 corone ; o agrafă, un colier, braslete, 
broșe, corfițe, fiă-care în preț de 500 cor.; 
braslete, broșe, o oorfiță de argint suflat 
cu aur, o jardinieră aurită, un orologiu și 
lanț de aur pentru bărbați, în preț de 200 
cor.; 4 corfițe, 2 păreehl de sfeșnice, 2do.se 
pentru ținut zaharul, 2 țigărare în etuiurl, 
tote de argint, fiă care în preț de 100 cor., 
și încă o mulțime de alte obiecte (dose, 
broșe, breue, ace de cravată, braslete, etc ), 
fiă care în preț de 50—10 corone. Termi- 
nul sorțirei eăștignrilor e 31 Plaiu si. n 
LosurI se capătă la biroul Asociațiunei. in 
Sibiiu și eventual încă la câte-va bănci și 
librării românescl. Un los, cu care se pote 
dobândi căștigul principal, de pildă, în va
lora de 10,000 corone, costa numai 1 cor.

CSușsââ.
— MaiQ 1900.

Tinerimea universitară din loc, precum 
în toți ani’, așa și în anul acesta a serbat 
cu adevărată pietate diua deșteptării popo ■ 
rului român, diua memorabilă de 5 (15) 
Maiiî. Adunându-se în corpore îutr’un fru
mos, cortegiă a plecat la biserica gr. cat. 
din loc, unde simpaticul capelan Roșianu 
a celebrat s. liturgiă. De aici au plecat cu 
toții la biserica gr. orientală, unde d-1 pro
topop Hoșescu a celebrat un parastas. Ti
nerimea a asistat mai totă la serviciile di
vine, numai absența inteligenții nostre din 
loc a fost dureros remarcată de tinerime.

După biserică s’au adunat ou toții în 
sala oea mare de conveuire, care decorată 
fiind cu verdetă avea un aspect sărbătoresc. 
La 11 ore s’a început ședința festivă la 
care era presentă și o parte a inteligenții 
din loc și jur. Ședința a fost deschisă prin 
intonarea imnului „Deștâptă-le Române11, 
cântat de corul tinerimei, după care a urmat 
■frumosul cuvânt de deschidere al iuristului 
Aurel Oprea, care arată însemnătatea diJei 
de 3/15 Maiu și datorința nostra de a o 
serba. După acest discurs sue tribuna Ge
orge Novacovicl stul. în drept și deolamâză 
-cu adevărat simțământ frumosă poesiă a 
lui Coșbuc „In opressores"..

Punctul al treilea discursul simpati
cului jurist Ioan Scurtei a fost fără îndo
ială culmea sărbării. D-1 Sjurtu arată lupta 
ideală a martirilor noștri din 1848, scote 
în relief figurile cele mai mărețe ale mar
tirilor noștri, cum e tinărul teolog Baternai, 
care de pe scara spândurătdrei striga „Tră- 
âscă Românul — piară Ungurul11, Avram 
Iancu, Papiu Ilariu, cari resping orî-ce de
corații, pentru-că nu pentru ei înșiși au lup
tat și pentru decorații, ci pentru libertatea 
poporului româneso ; după aceea Barnuțiu, 
Maiorescu, Mureșianu, Barițiu, Axentie și 
alții. D-1 Scurtu cătră sfîrșitul însuflețitei sale 
vorbiri epuue că : neprețuita moștenire, ce 
ne-au lăsat spre gloriă veclnică strămoșii 
noștri, nu se pote sărbători decât prin

:Și alte povești, care el audise
Pe orbeți cântând la târguri de țâră, 
— Că tote le avea la sine scrise — 
Cum sunt: Mîrza, Iovanu și Ioviță 
Cu Anița, draga lui crâșmăriță,

.Apoi Novac, bătrânul cel tare 
Și Roman cu Goia nerănitul, 
Și mai mulțl voinici viteji, pe care 
îi cântase lui Dancitt vestitul;
Toți aceștia jurase arme să porte 
Asupra Turcilor pănă la morte.

Der îi plăcea lui și celelalte 
Istorii pe lângă Alexandrie, 
De marii viteji său de fapte ’nalte, 
Voinicii năzdraveni în pribegie 
Umblând și bătendu-se cu smeii, 
Ucigând bălaurii și leii;

Seu fii de împărat, cerând frumose 
Eete împărătesc! de zei răpite:
Zîne ajutătore și milose,
Una din cele a lui mai iubite
Era Ileana Gosimeana, care 
îi cășuna multă suspinare.

Căci avuse și el în junie
Q ibovnică anume Anghelină, 

propoveduirea nestrămutată a prinoipiilor 
și idealelor mândie ale generației din 48.

După acest frumos discurs juristul 
Bogdan a delectat publicul cu mai multe 
cântece naționale, esecutate cu flauta. S’a 
căutat apoi de încheere „Desteptă-te Ro
mâne11 de corul tinerimei. —

După amedl a fost o conveuire la 
birtul „ ileițego v;na“.

Un asistent.

Actaăre de învățători.
Uin Chior, 10 Maiii 1900.

Abia am sosit dela adunarea din Lu- 
căcescl și în 7 Maitt st. n. am plecat' la 
adunarea din Pomi a reuniunei filiale Ar- 
dusat-Someș din Archidiaconatul Sătma.ru- 
lui, în diecesa Orădii-marf. M’am hotărît a 
merge și la acâstă adunare, nu doră din 
distracția ori îmbuibelă, ci pentru-că dato- 
rință sântă e pentru tot Românul a încu- 
ragia cu presența și a sprijini cu den arul 
pe muncitorii poporului, pe învățători, mai 
ales astădî, când ispitele de multe feluri 
se pun în calea lor pentru a i duce pe că
rări rătăcite.

Programul festivităților din Pomi pro
mitea mult, căci a cânta un cor improvisat 
cu multe ostenele din învățători, departe 
unul de altul și încă în timpul de școlă 
a-și jerfi și unica di de r&paus, ce o au în 
săptămână; apoi a mai face și teatru, -— 
<jău nu e lucru ușor. Eram nedumerit pănă 
void vede succesul. Din causa mersului 
trenului, care numai după 3 ore p. m. so- 
sesce în Pomi, la adunare n’am putut par
ticipa. Când am sosit însă, am aflat o în
suflețire generală, cu toții manifestându-și 
bucuria pentru progresul înfloritor al aces
tei reuniuni. încât am observat, și aici s’a 
vedut puțin idiferentism din partea unor 
d-ni preoți, căci altcum bravul fruntaș ro
mân Gavril Barbul nu s’ar fi esprimat în- 
tr’o vorbire a sa astfel: „Onore celor ce 
participă la adunări și convenirile româ
nescl, der rușine să le fiă celor indife
renți...11. Aceste cuvinte dela d-sa le-am 
împrumutat, căci le aflu forte potrivite și 
ca atari le susțin, le repet și le voiu repeta 
ori și când.

Teatrul s’a început la 8 ore cu „Ruga 
dela Chisetău11 jucată de învățători. Prin
tre scene au fost intercalate cântările „Mo
țul la drum11 (bisat), „înainte Române11 și 
„Crișana11. „Sus opincă11 s'a cântat la în
ceput. Mărturisesc, că pe mine m’a surprins 
mult și peste așteptare plăcut atât re- 
sultatul teatrului, cât și cântările corului, 
mai ales considerând împrejurările între 
cari s’au arangiat.

Nu sunt specialist în ale teatrului și 
corurilor, der sunt pricepător la ele; apoi 
am umblat mult, am vădut și audit multe, 
atât coruri, cât și teatre și mă cred în 
drept de a-ml face conciusiunea și a arăta

Care de o răgută în cătănie .
Fu răpită fără de a ei vină;
Nici să audise de atunci încoce
Unde e ? de trăesce ? și ce face.

/
Er el săracu atâta durere
Prinse în inima lui cea rănită, 
Cât de multe-orl îi venia a mere
In lume, căutând fata dorită;
Er câte-odată de dor și greță, 
Se cumpănia să-și curme viâță.

De-aci încolo rău cuget îșl puse,
Ca să nu se însore nici odată;
Și așa el tristă vieță duse,
Păn’ la vârsta de acum adâncată,
Care precum la cronică scrie
La cincl-decl de ani trebuia se fie.

Jelea adâncă, lângă singurată
Și trândava lui viețuire
Cu mintea de mulțl ani ațîțată
Prin povești: în urmă scrintire
La creerl i-au adus, — der cum se scie, 
N’avea numai un fel de nebunie. 

mpresia, ce a făcut asupra mea produc- 
țiunea fraților mei din Pomi, anume ceea 
ce e în BucurescI, Craiova ori alt loc de 
frunte o conferință la ateneu, o petrecere 
la orfeu, o piesă la teatru național etc., 
pentru omenii mai favorițl de sorte; aceea 
au fost pentru noi cei din aceste părți măr
ginașe ale Românismului producțiunile din 
Pomi.

Bine înțeles, că aici a fost present și 
popor în mare număr. Etă școla vieții! 
școla. practică! Ore când va sosi odată tim
pul să avem astfel de diletanțl, cari prin 
centrele române ar pute produce mult fo
los, mai ales la popor, cu unele piese mai 
ușore și cu cântări armonisate. Am mai 
dis și o repet, că înainte de a ne gândi 
la lucruri mari, ar trebui să ne gândim a 
înființa biblioteci poporale, coruri de plu
gari, societăți de teatraliștl ambulanți ș. a.
m. d.

Munca confraților din Pomi a avut 
peste tot bun succes, onore străduințelor 
prestate de ei toți, mai ales însă onăre 
conducătorului de cor Ales. Anderco, des
pre care, în loc de-a întreba cu Nathanoil: 
„ore din Aciua (comuna unde e aplicat ca 
învățător) pote fi ceva bun?u mai corect 
pot dice, că e un diamant ascuns în năsip. 
Acest om modest în pretensiunl, când îl 
vedl prima-dată, n’ai crede că ar fi capabil 
de a face atâtea lucruri bune, câte le face. 
A aminti cu numele pe ceilalți soți de 
muncă, cari au contribuit la buna reușită 
a concertului și teatrului din Pomi, ar în
semna a înșira pe toți cei ce au debutat, 
căci toți și-au achitat rolurile bine, atât 
în cântări, cât și teatru.

Insă centrul pe lângă care se avânta 
totă activitatea acestei reuniuni filiale este 
părintele preot al Săsarului M. O. D-n Alexiu 
Pop, care ca președ. acestei reuniuni se inte- 
reseză și jertfesce mult pentru prosperarea 
ei. Invețătorimea acestui despărțământ încă 
e harnică și la înălțimea chiămărei sale, 
muncesce și se portă așa, cum dorim dela 
învățătorime în genere să se porte. Da! a 
sosit timpul de a dovedi hărnicia cu fapte, 
âr nu numai cu vorbe gole, cum s’a întâm
plat și se mai face încă prin unele locuri. 
Onore vouă, brave sentinele ale nemului 
românesc! înainte numai pe calea apucată, 
căci viitorul al nostru este. Nu vă înfrice 
greutățile de cari seim cu toții câtă parte 
aveți. Cel ce scie să rabde cu perseverență 
și totuși îșl iace datorința, acela tot-deuna 
învinge.

0 singură observare modestă, der bine- 
voitbre am de a-ml face față cu unii — 
puțini — dintre membrii inteliginței nostre 
din părțile acestea așa dise „Ungurene11; 
anume în conversația dintre noi să punem 
mai mare preț pe dulcea nostră limbă. 
„Vorbiți scrieți românesce, pentru Dum- 
nedeu“.

Dintre participanții, ce am cunoscut, 
însemn aici pe frații Dr. Vasile și Cons
tantin Lucaclu, Gavril Barbul, prot. Ghita, 
adv. Stețiu, dir. de bancă Achim, compt. 
Radeș, preoții Ghita jun. Surani; apoi o 
cunună frumosă de domnișore și tineri din 
jurul acesta.

La masa comună s’au ținut mai multe 
toaste frumose și însuflețitore pentru cul
tură, progres, preoțime, învățătorime etc., 
și s’au cântat frumosele nostre cântece na
ționale. Jocul însuflețit a durat pănă ’n zori, 
când unii s’au depărtat, âr o parte am con
tinuat în mod familiar petrecerea la casa 
și masa preotului local Aurel Pelle, unde 
am fost dela început primiți cu cea mai 
mare afabilitate, pănă când alții erau la 
casa harnicului învățător George Zach.

Dea Dumnedeu, ca astfel de petreceri 
si cu asemenea resultat moral ca cel dela 
Pomi să avem cât de dese. P.

C' o n voca B*  e.
Prima filială a reuniunei invățătoresol 

gr. cat. „Mariana11 va ținâ adunarea sa 
anuală în 11 .Iunie n. o. în localul șcblei 
conf. gr. cat. din comuna Parva, la care 
prin acâsta se invită d-tiii membri, precum 
și toi aceia, cari se interesâză de înaintarea 
învățământului poporal.

Programa: 1) La 8 bre a. m. par
ticipare în oorpore ia serviciul devin. 2) 
Deschiderea ședinței. 3) Alegerea oomi- 
siunilor: a) pentru critisarea prelegerilor 
practice, 5) pentru verificarea protocolului. 

4) Aron larea materialului propus din învă
țământul intuitiv în clasa I-a și a Il-a, 
apoi tractarea specială a „oaulinuluiu, într’o 
prelegere practioă de ’/2 oră, prin învăță
torul G. Ciocârlă. 5) Traotarea logioă a 
buc. 70. „Meseriile nu trebueso desprețuite11, 
din Cartea a U-a de cetire, de „Mai mulțl 
prietini ai școlei“, cu clasele superiors, 
într’o prelegere de J/2 oră, prin un învă
țător, ce se va designa din partea biroului 
înainte de începerea adunării. 6) Cetires 
disertațiunilor: a) „Iubirea de patriău de 
I. Stef. Pavelea, învățător în Runc. 5) „In 
fluința creștinismului asupra eduoațiunei 
oopiilor11, de George Ciocârlă învățător în 
Pa'rva. 7) Raportul comisiunei oritisătâre. 
8) Pertractarea eventualelor propuneri in
sinuate biroului. 9) Statorirea locului șt 
timpului pentru adunarea viitore. 10) Ale
gerea biroului reuniunei. 11) închiderea 
ședinței.

Dela Presidiul primei filiale a reu
niunei înv. gr. cat. „Mariana11.

Năseud, 20 Maiîl 1900.
Președintele: Secretarul:

lgnctțiu Seni, Macedon Linul, 
învățător la școla fund. învățător la școla fund.

ULTIME 5SC1RL
Londra, 25 Maitt. „Dailly Mail“ 

primesce din Capstadt soirea, că în 
Johannesburg s’a constituit un club 
secret, ai cărui membri se ocupă cu 
planul cum să arunce în aer minele 
de aur, îndată-ce Englesii vor trece 
rîul Vaal.

Londra, 25 Maiu. Indată-ce Ro
berts va fi trecut preste Vaal, regina 
Victoria va da o proclamațiă în care 
va declara statul Oranje de anectat la 
imperiul engles. Tot-odată guvernul ea
gles va avisa despre acesta pe tbte 
marile puteri.

Esamene la sate.
Teure, 20 Maid.

Era în di de Duminecă. Poporul cre
dincios eșise dela s. biserică și se îndrepta 
în grupuri mici spre școlă, care era împo
dobită cu verdețuri. Ere sărbătore, căci 
avea să se țină esamenul de vară. Băieții 
și fetițele erau adunați, toți îmbrăcați cu
rat și frumos, cu fețele vesele, așteptând 
nerăbdători începerea esamenului. Cântân- 
du-se „împărate ceresc11 sub inspecțiunea 
M. On. D-n Michail Făgărășan, protopop 
al tractului Betlean, în presența fruntașilor 
și a poporului adunat, s’a început esamenul. 
S’a esaminat întâia din religiune. Din cele 
dintâiă răspunsuri se putea prevede, că esa
menul are să succedă bine. Numai decât 
și cu totă siguranța răspundeau elevii la 
orl-ce întrebări, încât surprindeau pe cei 
de față. A urmat apoi cotitul, gramatica, 
analisa, maghiara, geografia, istoria, calcu- 
lațiunea, fisica și în 'urmă declamărl. ’Ți 
crescea inima, vădend, cât de departe pote 
ajunge omul prin muncă și zel. Se audiau 
șopte printre poporenl: Domne, lucruri de 
acestea pe vremea mea nici că se pomeneau !

Mult a emoționat pe părinți mai ales 
în urmă, când mai mulțl băieți și fetițe 
declamară anumite poesii cu multă ușurință. 
Toți au rămas îndestulițl, atât școlarii, cât 
și ascultătorii, cari se desfătară în răspun
surile lor.

De sigur, că meritul în prima liniă 
este al harnicului învățător, d-nul Gavril 
Avram, care nu a cruțat munca și ostenâla 
pentru a arăta un progres atât de îmbu
curător, apoi părinților, cari nu au pre
getat de a-șl trimite copii la școlă și a i 
îndemna să-o cerceteze regulat. S’au împăr
țit apoi premii, s’a esecutat cântarea: „Cuvi- 
ne-se cu adevărat11, și apoi prin o vorbire a M. 
0. D-n protopop, prin care felicita pe har
nicul învățător pentru bunul succes al esa
menului, serbarea s’a încheiat.

Și acum încă un cuvânt: Tote sunt 
bune în Teure, der școla (edificiul) nu prea. 
Eu die, că acei copii, cari sciu să dea așa 
răspunsuri frumose, vrednici ar fi de a li-se 
zidi cel puțin o școlă corăspundetore, fiind 
comuna în stare materială destul de bună.

Dea Dumnedeu, ca să se împlinescă 
dorul meu, de a vedâ în Teure o școlă 
frumosă, er învățătorului sănătate și sta- 
torniciă în muncă, ca să potă presența tot 
esamene ca cel din anul acesta și atunci
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fiă încredințat, că. binecuvântarea lui Dum- 
nedeu și mângâierea sufletâscă nu-i va lipsi, 
căci lucrând astfel va crea o generațiune, 
care lui îi va servi spre laudă, pentru tim
puri îndelungate.

Delastreana.

Din țera Oașului, 23 Maid 1900.
In 16 1. c. s’a ținut esamenul elevilor 

școlari din comuna Tirsolț sub presidiul 
M. O. D-n Ales. Mirișianu, preot și notai’ 
tractual, ca trimis al Ven. oficiu protopo- 
pesc tractual, presențl fiind: M. 0. D-n 
Eugeniu Dredean paroch local și D-l loan 
Iile învățător în Tripu, apoi mai mulțl 
membri din antistia bisericescă și comunală 
și din popor.

Sala școlei era frumos împodobită cu 
flori și ramuri veifll. Esamenul elevilor șco
lari a avut un succes forte bun, ceea ce a 
accentuat și M. 0. D-n preot president în 
cuvântul seu de încheiere. Era înălțător a 
vedă ținuta corectă și a audi răspunsurile 
clare și precise ale elevilor, cari esaminațl 
fiind din tote obiectele prescrise în planul 
de învățământ pentru școlele poporale, au 
dovedit, că decă învățătorul e la înălțimea 
chiămărei sale, școla poporală română pote 
arăta progres impunător și streinilor.

Acest învățător e d-l Nicolau Ghetie, 
care de 6 ani, de când funcționeză ca în
vățător în acesta comună, șl-a dat totă si
lința spre a cresce o generațiă tînără nouă, 
care să nu mai orbece în întunerec, ci să 
țină pași egali cu înaintarea și progresul 
timpului în care trăim.

Dorim numitului învățător vieță lungă 
și statornicia în zelul său, ca progresând 
tot astfel cu școla sa, să fie far luminător 
și îndemnător și pentru alții în ale înain- 
tărei și înflorirei șcâlei nostre poporale 
române.

Unul din cei de față.

Insciintare.
5

Prin acesta dau de scire On. 
public și cu deosebire clienților can
celariei mele, că dela 15 Martie a. c. 
m’am- reașezat cu sediu permanent 
în Brașov și că de-ocamdată me aflu 
cu cancelaria în Villa Kertsch catul 
al doilea.

Me pun deci ca tot-deuna la dis- 
posițiunea foștilor mei clienți și a p. t. 
publicului, care are trebuință de aju
tor advocațial.

Brașov, în 6/19 Maiu 1900.
loan Lengeru,

advocat.

Producțiunl și petreceri.
In T.-Cubin se va arangia din partea 

corului român biserioese și lumesc — din 
incidentul ținerii adunării generale a „Des
părțământului Panciova*  al „Asooiațiunei 
pentru literatura română și cultura popo
rului român" — un concert la 3 Iunie n. o. 
în sala mare a hotelului „Hoffman11. Pen
tru comitet: loan Raita, președinte ; Remus 
Bortoș, secretar. Venitul curat se va folosi 
pentru procurarea unui harmoniu pe sâma 
corului și pentru scopul Asooiațiunei. In
trarea: locul I 2 cor., looul II 1 cor. 20 
b., locul III 60 b. Suprasolvirile se vor 
chita în publio.

Programa: 1) ,.Ț)isau badea“, cor 
mixt de G. Musicescu. 2) „Variațiunl*,  de 
Porumbescu, Copolean, Schubert și Patian, 
esecutate pe flaută de coristul Petru Balan 
cu acomp. de pian de d-l Alex. Peter. 3) 
„Fruncjă verde pălămidă*,  cor mixt de Gr. 
Musioesou. 4) „Ciobanul la Dumineca mare*  
anecdotă de T. Speranță, predată de Oornt-l 
Sarmeș. 5) „Lugojana*,  cor mixt de I. Vidu. 
6) „Pasăre nevinovată*,  duet cântat de 
d-rele Maria Miat și Catița Rusmir, ou 
acomp. de piau de d-l Alex. Peter. 7) „In
tre petra detunată*,  cor. bărb. de G. Dima. 
8) „Nabucodonosor*,  Ouvertour ide Verdi, 
esecutat pe pian de d-l Al. Peter. 9) „Du
nărea cea lată*,  cor mixt de G. Musicescu.

*
Maial vor arangia învățătorii dela 

ambele școle române din Alba-Iulia Dumi

necă în 3 Iunie n. c. în „Grădina Popilor*,  
începutul la 2 ore p. m. După 7 ore dan
sul se va continua în ambele pavilione, 
într’unul va dansa. poporul și într’altul in
teligența. Intrarea: de personk 40 cr., de 
familiă â 3 persone 80 cr. Venitul curat 
e destinat ca premii elevilor la esamen. 
Suprasolvirile se vor chita pe cale diaris- 
tică. Maialul se va țină și în timp nefa
vorabil.

Concurs.
„ Asociațiunea pentru sprijinirea uceni

cilor și sodalilor români din Brașov1* eserie 
conours pentru următorele stipendii:

1) Stipendiu de 80 corone pentru un 
învățăcel tinichigiu, 2) Un stip. de 80 cor. 
pentru un învățăcel căldărar, 3) Un stip. de 
40 cor. pentru un învăț;, {riser, 4) Un stip. 
de 40 cor. pentru un învăț., brutar, 5) Un 
stip. Ide 40 cor. măsar, 6) Un stip. de 40 
cor. pentru un învăț, strugur, 7) Un-stip. 
de 40 cor. pentru un învățăcel lăcătar.

Condițiunile de primire sunt: a) ates
tat de botez, b) Atestat de sărăcie, și o) 
Contractul dela măestru, din care să se 
vadă, că e plasat în Brașov la meseriă.

Terminul concursului este până la 
30 Iunie n. c.

Dat din ședința Comitetului „Asocia- 
țiunii pentru sprijinirea ucenicilor și so
dalilor români din Brașov*,  ținută la 25 Maiu
n. 1900.
Ioan Socaciu m. p. loan Dariu m. p.

președinte. secretar.

Literatură.
In legătură cu „Predicele pentru Du

mineci și Sărbători*,  de Dr.Em Elefterescu 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionalc șifunebrale11, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiunl (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima-dră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor. 50 bani, trimis franco și se pote procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu*  din Brașov.

*
în editura „Tipografiei*,  societate pe 

acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru 
toțl“, întocmită după ideile lui Sam. Smiles, 
de Teodor V. Păcățian. Prețul 40 bani 
(plus 5 b. porto). E o cărticică cu povețe 
forte folositore despre muncă și sîrguință; 
obiclnuința de a chivernisi; lipsa de îngri
jire; buna rânduiâlă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.

*
In Tipografia diecesană din Gherla 

(Szamosujvâr) a apărut în edițiune nouă 
amplificată; „Carte de Rugăciuni, cereri 
și laude'*  spre folosul și mângâierea su
fletelor creștinesc!. Conține 201 pag. Tipar 
frumos și forte legibil. Prețul: legat simplu 
80 bani, în pânză 1 cor. 60 bani, legat în 
piele și aurit 3 cor. 20 bani, legat în cati
fea cu copcii și cu cruce 7 cordne.

In aceeași Tipografia au apărut: Gra
matica limbei române, pentru școlele 
interiore, prelucrată după sistemul fonetismu
lui modern, de loan Papiu. Partea I. Eti
mologia. Edițiunea II. Prețul 50 bani.

rfRefleociunl fugitive1* la cap. I din 
cartea lui Dr. Râtht Laszlo întitulată „Az 
olah nyelv es nernzet megalakulâsa* , scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„Pomenirea Prea on brâu, al 
Preasântei de Dumnecjeu născătore, scosă 
din antologion seu inineifi și tipărită cu li
tere*.  Pag. 16. Prețul 20 bani.

însemnătatea clilei de 10 Maiu.
Puține nemuri au avut sortă așa 

de vitregă ca nemul nostru româ
nesc. Singuratic, în mijlocul atâtor 
limbi streine, mai mic la numer de
cât acelea, dăruit cu locuri frumose 
și bogate, cari au ațîțat pofta de 
cucerire a dușmanilor, el și-a trăit 
traiul, când mai bine, când mai reu 
în curgerea vremilor, s’a strecurat 
printe valurile nevoilor și furtunile 

vrăjmașe și s’a folosit de momentele 
prielnice, ce i-a dat vecul XIX ca 
se se ridice și se afirme în fața lumii 
vechia lui cjicetore: „Apa trece, pie
trele remân11.

Piua de 10 Maiu este încoro
narea silințelor generațiilor trecute, 
cari doriau unirea și întărirea țerii.

Gând Carol I a întrat în Bucu- 
rescr în 1866 Maiu 10, El a pășit 
cu încredere în destinul nou ei sale 
patrii și cu dorința de a se devota 
pentru binele ei.

Puțin după începuturile de or- 
ganisare lăuntrică, împrejurările au 
aflus în 1877 resboiul, pe care Su
veranul și poporul l’au primit ca o 
grea, der nobilă datorie. Succesul a 
încununat silințele nostre. Colo, peste 
Dunăre, alături cu armiile împără
ției rusesci, tînera nostră oste a dat 
piept cu soldații cunoscuți prin a 
lor tărie ai Sultanului. Sprintenii 
călăreți, voioșii dorobanți, cari schim
bară în renume porecla de „Curcan", 
au primit botezul focului și au dat 
comandantului lor o coronă de oțel, 
pe care El a pus’o pe frunte în cțiua 
de 10 Maia 1881.

Și alături cu bravul căpitan s’a 
aflat tot-deuna iubita nostră regină, 
a cărei bunătate de suflet a făcut 
admirația sătenilor soldați, cari au 
primit îngrijirile Ei în spitalele de 
peste Dunăre, când loviturile duș
mane îi scoteau afară din luptă.

Etă de ce se serbăză în fie-ce 
an acestă dată. Simbol al vitejiei, 
ea se cinstesce cu slujba mulțumirei 
cătră Cel a tot puternic și cu o de
filare a armatei în fața statuei lui 
Miliaifl... Vitejia trecutului și vitejia 
presentului.... Etă temeiul viitorului.

(„Albina*.)  Gh. A.

Hrana țeraunlnl și crescerea caprelor.
— Hrana țăranului. — Capra : lapte, carne, 
seu, per, pielea. — Capra în streinătate. — 

Capra în Angora. — Caprele ndstre.

D-l Ion Calinderu, administratorul 
Domeniilor Coronei (in România) a adresat 
tuturor agenților de pe teritoriul acelor Domenii 
o interesantă circulară, care, fiind de mare 
interes și pentru țăranii dela noi, o reprodu
cem aprope în totă întregimea. Ea este urmă
tor ea :

Domnule Agent,
Iu țâra nostră țăranul se nutresce 

forte rău și din acâstă causă munca ce des- 
voltă (filnic e calitativ și cantitativ infe- 
ridră. Dâca voim să dispunem de o popo- 
rațiune a cărei putere de lucru să fie mai 
mare, trebue să ne gândim mai întâiu la 
schimbarea modului de a se nutri a mun
citorilor. O hrană neîndestulitore, nemul- 
țămitore deplin trebuințelor mașinei animale, 
nu pote avă negreșit urmări bune. Din 
acâstă causă sunteți invitați cu insistență 
a pune tote puterile d-vostră, pentru ca 
prin povețele, ce veți da sătenilor, să con- 
tribuițl la schimbarea acestei stări de lu
cruri.

în țera nostră n’avem o populațiune 
numerosa, prin urmare nu dispunem de 
brațe multe, și de ' aceea brațele esistente 
sunt cu atât mai prețiose. Trebue deci să 
căutăm a-le întări, convingând omul dela 
țeră, că trebue să se hrănâscă mai bine, 
de cum face acum.

Ori de câte-orl aveți ocasia de a vorbi 
cu țăranii din jurul d-v. — și sunteți in
vitat să faceți, ca aceste întâlniri să fie cât 
de dese, — să le arătațl starea rea, în care ei 
se găsesc sub raportul hranei, dovedindu-le, 
că cu cât ei se vor nutri mai bine, cu atât 
vor fi mai fericiți. In adevăr, d-le Agent, 
trebue să avem în vedere, că mulțumirea 
sufletului este o urmare a echilibrărei di
feritelor puteri, ce înrîuresc asupra corpu
lui, er în o societate, în care indivicjii sunt 
rău nutriți, rău îmbrăcațl, nu pote să gă- 
sescă loc nicl-odată fericirea.

Din acești causă trebue se îndreptați 
lucrarea d-v. în acest înțeles, învățând pe 
țărani se-șl îmbunătățâscă traiul lor, ceea-ce 
ei ar pute face chiar în marginile mijloce- 
lor de cari dispun. Cestiunea negreșit e de 
multe feluri și fiă-care din d-v. ați căutat 
se faceți câte ceva dela înființarea Dome
niului Coronei.

Acum, în vederea îndreptărei acestei 
stări de lucruri, vă voiă atrage atențiunea 
asupra unui animal folositor omului sărac, 
dâr nebăgat în sâmă, care dâcă ar fi răs
pândit mai mult la țeră, ar aduce mult 
bine âmenilor nevoiași. Acest animal este 
capra.

Pe când oia și vaca cer pășuni bune 
și întinse, capra se mulțumesce cu forte 
puțin, ea nu alege prea mult iarba, care-i 
va servi de hrană, și se folosesce une-orl și 
de locuri, ce ar fi cu totul nefolosite de 
alte animale. Chiar și în anii răi, cum a 
fost anul trecut, când câmpurile erau gole 
de ierbă, capra găsesce hrana trebuinciosă 
pentru a ne da lapte. Din aceste cause în
treținerea ei costă forte puțin și este ani
malul cel mai potriv’t pentru cei, cari n’au 
pământ, nici mijloce ca să întrețină alte 
animale mai prețiose. Ea este în același 
timp și forte blândă, un copil o pâte duce 
cu ușurință la pășune. Văduva, care a ajuns 
la bătrânețe singuratecă și în sărăciă, o 
pote pasce cu ușurință, priponind’o la ne- 
voiă pe marginea unui drum. Ea se mul
țumesce și cu acâstă pășune, dând servicii 
destul de mari. O capră bună pote se aducă 
îndestularea în casa unei văduve sărmane 
și fără puteri de muncă, căci decă e bine 
întreținută, pote da chiar 3 și 4 klgr. (litre) 
de lapte pe di. Pe lângă acâsta, scițl bine 
d-v., d-le Agent, că laptele de capră este 
mai sănătos, decât cel de vacă, căci acest 
animal se îmbolnăvesce rar, este mult mai 
puțin espus a fi atins de tuberculosă ca 
vaca, care în acestă privință este forte 
gingașă. Din acestă causă, laptele ei este 
un aliment forte sănătos pentru dmenii 
predispușl a se îmbolnăvi de bole de piept. 
Sciința însăși i-a recunoscut acestă pro
prietate.

Carnea acestor animale se pote între
buința atât prospătă, cât și ca pastramă, 
(carne afumată), în cașul al doilea ea pote 
să se conserve mult timp și este un forte 
bun nutrement pentru muncitori, mai cu 
semă când sunt la munca câmpului. Între
buințarea ca hrană â pastramei este forte 
de recomandat din causa substanțelor hră- 
nitore, ce cuprinde într’un volum relativ mic. 
Decă țăranii s’ar învăța s’o întrebuințeze, ei 
și-ar îmbunătăți întru cât-va hrana lor.

Săul de capră este superior, pănă la 
,un ore-care punct săului de die și ajunge 
câte-odată să se vîndă pe un preț mai 
scump. Din el se pot face luminări forte 
bune, de cari să se servescă omenii săraci.

Părul caprei se întrebuințâză pentru 
facerea de preșuri, de țesături impermea
bile, ca coviltire pentru căruțe șl>■ cergi 
pentru a acoperi în grajd animalele, de 
asemenea se întrebuințeză încă și pentru 
facerea de saci.

El are deci o mulțime de întrebuin
țări și pote da o ocupațiă în timpul iernei 
femeilor dela țâră, putendu-1 țese în răs- 
boiele lor. Afară de a esta părul de capră 
se pote esporta și în streinătate, unde este> 
cerut când e de calitate bună.

Carnea de ied este forte bună pentru 
mâncare, âr pieile au valore destul de mare,, 
ele sunt chiar mai căutate, decât cele de 
miel când sunt bine tăbăcite.

Caprele se desvoltă forte repede; 
căci, după cum de sigur cunoscețl, o capră 
în verstă numai de 7 seu 8 luni, este bună 
pentru reproducția putend avă dintr’o sin
gură dată chiar și cinci iecll; de obiceiu 
ea însă face câte doi pe an. Capra deci 
pote ca să răspundă la multe din trebuin-. 
țele omului dela țâră, ea ar pute alina: 
multe nevoi, dâcă ar fi mai răspândită.

în țâra nostră este însă desprețuită 
chiar de cei, cărora le aduce servicii deo
sebite, nedându-i-se nici o îngrijire și lă- 
sând’o la voia întemplărei pe câmpuri, atât 
în timp rău. cât și în timp bun. In rare 
localități ’i se fac bordee în pământ, nu
mite „ohim*.
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Nu tot astfel se întâmplă, în alte țări, 
în Germania și Elveția, unde capra este 
.aprețiată cum merită, e ținută în grajduri 
bune și îngrijită cum trebue. Din acestă 
pricină chiar în țările aici amintite cres- 
cerei caprelor se dă o deosebită atențiune. 
Astfel la Esposiția societăței germane de 
agricultură din anul 1899, la Francfurt pe 
Maina, grupa caprelor a atras atențiunea 
prin frumsețea esemplarelor espuse, precum 
și prin importanța crescândă a acestui ani
mal, mai ales pentru gospodăriile alpine. 
Se dă preferință animalelor cu părul scurt, 
ușor adaptabile în climatele schimbăciose 
și reci. Pentru gospodăriile în stil mai mare 
s’a recunoscut superioritatea capreloi- de 
W iirttemberg din causa conformațiunei pu
ternice a trupului lor; precum și pentru-că 
produce mai mult lapte. De-altminterl, 
pănă acum se dedea preferință caprelor de 
Elveția și corciturilor cu rase germane. 
Crescătorii de capre renumițl asigură, că 
nu numai în Germania, der și în Elveția 
animalele ținute pe lângă casă dau mai 
mult lapte, decât cele cari trăesc prin munți.

Cererea de capre sănătose și bune de 
lapte a ajuns așa de mare, încât s’au for
mat sindicate, cari se ocupă cu crescerea 
acestui animal. Mulțumită acestor tovărășii 
zootechnice, crescerea caprelor a ajuns în 
Germania de sud la un mare renume. Iu 
multe părți din Hessa și Wiirttemberg țapii 
de prăsilă sunt proprietatea comunelor, 
cari caută a avâ numai animale alese. In 
asemenea condițiunl selecționarea se pote 
face cu mai multă garanție pentru obținerea 
unor animale de neam bun.

La noi în țeră ar fi de făcut multe 
îmbunătățiri în acest înțeles, ar fi astfel 
forte de recomandat se se aducă unele rase 
streine, cu ajutorul cărora să se îmbunătă- 
țescă rassa nostră. Intre aceste rasse în 
primul loc putem cita capra de Angora, 
cu care s’au făcut încercări în țera nostră 
și a isbutit forte bine. Acestă rassă de 
capre se află în Francia, unde cultura ei 
s.e plătesce mai bine ca aceea a diei, pu
tând da un venit net, ce atinge suma de 20 
lei (9 fi.) de cap și pe an.

Părul acestei capre este forte fin și 
chiar frumos; are numărose întrebuințări. 
Fie-care capră de Angora dă câte 1 jum. 
pănă la 2 kilograme de păr la o tunsore. 
Din încrucișarea rassei românescl cu rassa 
acesta ar resulta un neam forte potrivit 
pentru țera nostră, der pentru ca resulta- 
tele să fie desăvârșit de bune, va trebui să 
se dea mai multă îngrijire acestor animale. 
S’a observat, că deeă ele sunt bine îngri
jite, dau un lapte mult mai gustos, lipsit 
chiar de mirosul particular, ce-1 are laptele 
caprelor, cărora nu li-s’a dat nici o îngri
jire. Afară de acăsta, carnea și părul devin 
de o calitate mai bună îndată ce în cres- 
cere li-se dă mai multă atențiune....

Cu tote acestea, d-le Agent, nu tre
bue să uităm un singur moment, că caprele 
■constituesc în tot-dâuna un pericol pentru 
păduri, mai cu semă pe cât timp pădurea 
este în stare de semințiș, desiș, păriș seu 
prăjiniș....

Veți recomanda însă țăranilor, ca în 
timpul verei să le pască cât mai bine pri
ponite pentru ca să nu facă rău proprietă
ților vecine; ierna îi veți îndemna cu in
sistență să le țină în coșare curate anume 
făcute, căci numai astfel capra va da tote 
folosele, ce se pot aștepta.

WLTE ȘI DU TOTE
Generalul Suvorov.

în (jina de 18 Maid a. c. s’a împlinit 
100 de ani dela mortea eroului general rus 
Victor Suvorov, care prin mari fapte de 
vitejiă pentru imperiul Țarilor șl-a scris 
nume neperitor în Istoria Rusiei. In tbtă 
viața sa de altfel a fost om cu puține pre
tenții, trăia și se purta de tot simplu; der 
în același timp nici odată n’a fost omul 
închinăciunilor și al lingușirilor. Ostașii săi 
însă, cu cari minuni de eroism a dovedit 
tot-deuna pe câmpul de răsboie, — îl ado
rau. în deosebi vorbesc despre faptele lui 
vitejesel: câmpiile Cassano, Novi și Treb- 

bia. Cu tote acestea însă mulțl dela curte 
nu-1 aveau bine, pote mai ales pentru ți
nuta lui severă, adevărat militară. întors 
obosit și bolnav, dâr încununat de gloriă 
din ultimul răsboifi, era vorba să fiă pri
mit la Petersburg cu alaid. și cu mare 
triumf: Contrarii săi însă, șambelanii, prin 
intrigi la Țarul Paul I., care în urma aces
tora încă îi uria, au zădărnicit primirea 
proiectată și eroul, însoțit numai de mama 
sa pe o trăsură țărănescă, a întrat neob
servat de nimeni în orașul Petersburg.

Pe patul durerilor generalul Suvorov 
avea dorința, să mai vadă odată pe Țarul 
său, Paul I., ale cărui oștiri de atâtea-orl 
le-a dus la biruință. L’a rugat deci să-l 
onoreze cu preînalta visită. Țarul însă a 
refusat, der a trimis în locul său pe con
tele Kutaissov, un favorit al curții. Acest 
conte Kutaissov, din simplu băiat turc ajuns 
domn mare și puternic, când a intrat la 
eroul bolnav, — purta uniforma purpurie 
de cavaler de Malta și umărul îi era îm
podobit cu cordonul albastru al ordinului 
„Sftului Andreiu“. Slăbit și istovit de boia, 
generalul nu s’a putut scula din pat. ci de 
acolo șî-a agrăit ospele:

— Cine ești D-ta? — l’a întrebat.
— Sunt contele Kutaissov.
— Kutaissov ? Kutaissov ? ! Niciodată 

n’am mai audit acest nume. Cunosc pe 
conții Panin, Voronzov, Strogonov, — der 
de contele Kutaissov n’am auclit încă ni
mic pănă acum. Ce rang ai, de altfel? — 
îl întreba eroul.

— Sunt mare măiestru de ceremonii.
— Ce ai fost mai ’nainte?
— Mare măiestru de vânătore.
— Și înainte de acăsta?
Kutaissov răspunse cu displăcere:
— Am fost comornic al Țarului.
— Cu alte cuvinte: l’ai ras și tuns!
— D .... da, — răspunse contele.
— Prosca! — striga atunci generalul 

servitorului său. Acesta întră.
— Vino încoce, bețivule! vecjl tu pe 

domnul acesta îmbrăcat în uniformă roșie 
și cu cordon albastru ? Tocmai ca și tine 
a fost și el: un servitor, un nimica. Decât 
că el e turc și nu bea rachiu, așa-dâr s’a 
făcut domn mare. Tu însă ești un bețiv și 
nicl-odată nu s’a alege nimic din tine. Ia 
pildă dela el, atunci și tu vei deveni 
un domn mare“.

După acestea Kutaissov s’a întors la 
Țarul și i-a raportat, că generalul Suvorov 
a nebunit. ...

POSTA REDACȚ1UNEI.
D-lul „E F. L.“ Trimiteți manuscrisul.

Oalendaral septemânei.
MAI. are 31 <jhe. FLORAR.

Projgnosa iimpuSui.
(După călizi.d.arTn.1 că. pit. Spăriosu. J

ț)il«le Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

14 M. Isidor
15 C. p. Pachomiu
16 Cuv. p. Teodor
17 S. ap. Andronic
18 f Inilț. Down.
19 S. m. Patriciu
20 S. m. Tataleu

27 Magdalina
28 Wilhelm
29 Maximinian
30 Ferdinand
31 Angelica

1 Innie. Nicod.
2 Efraim

Săptămâna din 27 Maiu — 2 Iunie: 
In 28 întunecime de s6re; 27 și 28 timp
schimbăc-ios cu estreme de temperatură, ici 
colo furtuni. Ploios va fi din 29 Maid — 
1 Iunie. începutul lui Iunie va fi rece; 
icl-colo și ninsdre.

Săptămâna din 3—9 iunie: începu
tul rece; ploios va fi din 5—7.

Curau! Ia bursa dâra VJeraa.

Din 25 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%...................... 116.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/0 . 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.20

Bonuri rurale croate-slavone . . . 9'2.50
Impr. ung. cu premii................... Ic8.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25
Renta de argint austr........................... 97.45
Renta de hârtie austr......................... ■ 97.—
Renta de aur austr.............................. 114.95
LosurI din 1860.................................  136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.73
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 720.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 718.25
NapoleondorI...................................... 19.26'/2
Mărci imperiale ..............................118.25
London vista.................................... 242.40
Paris vista............................................... 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.40
Note italiene....................................... 90.50

Cursu! pieței Brașov.
Din 26 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump.

9.49 Vând. 19.04
9.40 Vend. 9.45

19.16 Vând. 19.29
11.28 Vând. 11.38

127.— Vând. —.—
58.50 Vând. —.—
10.72 Vând. _ ,__

Scris, fonc. Albina 5°/o 1C0.— Vând. 101.—

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 25 Mai 1900.

Măsura 
seu 

greutatea
î'ii ! it a i e a.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12
n Grâu mijlociu . . . 11 60

Grâu mai slab . . . 11 20
Grâu amestecat , . 9 40
Secară frumosă. . . 7 20

n Săcară mijlociă. . . 6 80
Orz frumos .... 7 —
Orz mijlociu. . . . 6 60

n Ovăs frumos. . . . 5 60
71 Ovăs mijlociu . . . 5 —

Cucuruz ................... 5 —
71 Mălaiu (meiîi) . . * . 9 —

Mazăre........................ 14 20
Linte......................... 20 —
Fasole......................... 10 30

71 Sămânță de in . . . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 8 80

Cartofi........................ 2 90
71 Măzăriche................... — —

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

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

Bursa de Bucuresci
din 24 Maiu n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... •’“/o mr.-Oct. 93.’/,
„ „ Impr. 1892 . . . &„ ian.-lul. 94 ’/,
„ „ din 1893 . . . &„ 94 ’/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr,-Oct.
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4„ Ian.-lulie 81 ’/(
„ „ Impr. de 50 mii. . 4„ 7) 71 81.'/,
„ „ impr. de 2<4 m. 1890 4 „ 17 1? 82-
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ 77 71 82.-

„ Im. de 120 mil. 1 94 4 „ 82 —
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 81 >/.,

Oblig, de Stat (Conv ru> ale) 6 „ Mal-Noi Sl.'/2
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresci 185.3 5% Ian.-lul. —,—
„ „ „ din 1984 6 „ Mai-Nov —,—
„ „ din 1888 5 „ Iun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 5» Mai-Nov. - .—

Scrisuri fonciare rurale . . . f> „ lan.-luli 94. ’/3
Scris, fonciare rurale din 18i 0 4„ 79-3h

86 L„ „ urbane Bucuresci 5 n
n M n Iași . &„ 71 77 80.*/,

Oblig1. Soc. de basalt artificial
V. N.

11 »

Banca Rom. uit. div. fr. 12 SI 500 '50 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— r-CO într. v. 2290
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 340 —
Dacia-România i lt. div. 35 lei 2(0 într v. 284 —
Naționala de asig. uit. div. lei 43 20 444.-
Soc. bazalt artif. ' lt. div. lei 30 2’0 450 —
Soc rom. de constr. uit. div. 15 1 2 0 40.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— ion —.—
„Pa>ria“ Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. n. d. 0 1000 —,—
Soc. de fur. militare u, d. 60 1. 300 —
^Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 
Soc’at. p. constr. de Tramays

1000 —.—
200 71 77 —.—

20 franci aur............................... —
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 95 7i

S c o »■ j» t u r i:
Banca na . a Rom. 8% Paris .... 37,
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 57,
C isa de depuneri 12, Berlin .... 57,
Londra .... 4"/n Belgia .... ■4%
Viena.................... 4'/a Elveția . , . 5%

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 23 Main 1900

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hoct.

Prețul per
100 chilograme

dela pana la
Grâu Bănățenesc . . 80 8.05 8.25
Grâu dela Tisa 80 8.10 8.20
Grâu de Pesta 80 7.95 8.10
Grâu de Alba regală . . 80 8.- 8.15
Grâu de Bâcska .... 80 — —.—
Grâu unguresc de nord . 80 —
Grâu românesc 80 — ■ — --- • *

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue por 
Meet.

100 chilograme

dela pănă la

Secara. . . .0-72 7.10 7.25
Orz .... nutreț. . 60— 32 6.80 7.—
Orz .... de rachiu 62— 64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64- 66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățen . 75
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—

Cucuruz . .
Hirișcă . .

71 71

5.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă

Săm. de trifoio Luțernă ungur. 0 —.—
„ transilvană a —.— —.—
„ bănățenă. dH

7) „ roșia . • —■— —.—
Ulei de rapiță rafinat dup!u 0

H
— —.—

Ulei de in . '(j —.— —0—

Unsore de porc dela Pesta . • 0 56.— 56.50
dela țeră . 0 —.— —

Seu de vacă. . sventată . ■4 46.— 47.—
Prune .... din Bosnia • • 0 18.75 19.—

71
Lictar .... Slavon și Serbia

0 rl 18 50 19.-
din Serbia în s. H 16.50 17.—

Nuci . . . • slavon nou ft •
Gogoși. . . • sârbesc H —.—

n din Ungaria . . 0 —.— —.—
Miere .... ungurescl. C) —,— —4—

serbesci . p<
—.— —.—

Ceră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de S. —.— —.—

Cursul losurilor private
din 23 Maiu 1900.

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

» »
V >»

Rudolf . 
Salm . .
Salzburg. 
St. Geuois 
Stanislau 
Trientine 4=xl^°[n 100 m. c. .
_ „ 4°/n 50 . . . . .
Waldstein...............................

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4% . . . .

cump. vinde

13.— 14.—
398.— 400.—
131.75 132.75
— — —t.—
64.50 6G 50
7125 73.25
49. ■ 50.-

135.50 137.F0
132.50 133 50
40.70 41 70
20-- 21.—
—.— —_
63 50 65.50

175.25 177.25
59 50 60.50

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

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Brassovârmegye foispânjât.61

382 —1900 szâm.

Pâlyâzati hirdetmeny,
Brasso vârmegye torv^Dyhatd- 

eâgnâl iiresedesben levb egy evi 1600 
koroua fizetds 6? 400 korona lak- 
benei dijazot vârmegyei alszânive 
vdi. egy 6vi 1000 korooa fizetesael 
es 400 korona uti âtalâunyal ellâtott 
vârmegyei âllatorvosi, vegi.il egy 6vi 
1000 korona fizetbs es 120 korona 
lakbârrel javadalmazatt kdzigazga- 
tâsi gyakornoki âllâsra pâlyâzatot 
nyitok, s felhivom mindazokat, a k k 
ezen âllâsokra pâlyâzni kivânnak, 
hogy az 1893 evi I. t.-cz. 1. § n eloirt 
âltalauos kelldkeken kiviil az alszâm- 
vevoi âllâsra ndzve az i883 I.
t. cz. 17 § âban, az âllatorvosi âllâsra 
nâzve az 1888 evi VII. t. cz. 133 
§-âban 69 a kozigazgatâsi gyakornoki 
âlâsra nezve az 1883 evi I. t. cz 5 
§ VIII pontjâbbn eloirt minbsitâsii- 
ket igazolâ okmânyokkal lolszerelt 
kervenyeiket folyd evi Junius lio 
10-âig bozzârn t&rjesszekbe, kâsobb 
erkezb kervenyeket figseienabe nem 
fogok venni.

Brassd 1900 evi mâjua ho 17-6u.
Maurer Mihăly s. k., 

971,1—2. foispân.

vegi.il
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Subscrisul are on6re a aduce 

la cunoscința tuturor doritorilor,car e 
vreau a lua în arendă pe termin de 
3 ani hotelul meu propriu cu etagiu 
sub firma „Hotelul Transilvania", 
aflător în strada principală, locul cel 
mai favorabil. Hotelul ars 11 odăi 
Condițiunile sunt următorele:

1. Subareudatorului se predau 
tbte odăile mobilate afară de uten 
silele, ce se recer la un hotel, adecă 
albituri etc.

2. Hotelul se dă respectivului 
subarendator gratuit.

3. Tote soiurile de beuturi le 
predă proprietariul pe lângă percen- 
tele obicinuite.

4. Cuhna de mâncări se predă 
suoarendatorului.

Informațiuni mai amenunfcite se 
pot lua verbal la proprietarul ho
telului, Nicolae Lupu, corner 
ciant în Zerneștî, la care sunt a se 
adresa și ofertele.

Nicolae Lupu, 
comerciant.

IXXXXXXXXXXXXXXXB

n Seliste (S)
ha aer otM da mMe,

posiție romantică, cu scaldă de apă
de munte, aranjată de cuiend, pre
umblări admirabile, pavilon Elvețian 
Hotele, Casiriă, bibliotecă, medici, 
apcthecă, escursiunl fium6.se și ușore 
în munți, etc. sunt de închiriat 

odăi și l^CTinfe
la privați, pentru saisonul de vară, 
curate, bârne șâ ieftswe
cu și fără serviciu.

Cu detail uri servesce

959,2-3 Primăria comunală,
O «ICXXM» O

JJN TINER, practicant de cancela-iă,
,tJ> care p >sede și limba in a g h i a-

condițfum

Stabilimentul
de hydroterapie

deia băile de abur ale Eforiei

Informațiuni și prospecte se pot 
lua d,ela 
95L6.g Administratorul băilor.

Publicațiune de licitațiă.
Comitetul parochial al bisericei ro

mâne ort. or. a Sf. Treimi din Brașov, 
suburbiul Tocile va da în antepriză 
prin licitațiă p u b 1 i c ă minuendă 
adaptarea școlei române de pe Tocie 
și a casei de ședințe a Comitetului 
parochial, precum și zidirea unei case 
de locuință pentru ecliserul bisericei.

Licitația se va ține în șeolă 
Duminecă în 2! Maiu st. v. (3 Iunie st. n.) 
1900 la 2 ore d. a.

Prețul strigărei pentru adapta
rea șcblei și a casei de ședințe este 
de 1923 fl. 28 cr., eră pentru zidi
rea casei de locuință a ecliserului 
de 1071 fl. 57 cr., la olaltă 2994 fl. 
și 85 cr.

Amatorii de licitațiă vor depune 
vadiu de 10°/0 dela prețul ettigărei 
în bani gata bou în hârtii de valore.

Pănă la licitația se primesc și 
oferte închise, la care trebue aclu- 
dat același vadiu.

Planurile de adaptare și zidire, 
preliminarele de spese și condițiu- 
nile de zidire se pot vedă la oficiul 
parochial al bisericei.

Brașov, în 7 Maiu 1900.
Comitetul parochial.

Vasile Sfetea, loan Suciu,
președinte. (2 —') notar.

â i o i c i u a i 

’(inserțim și reclame) 
sssirat a se adresa swteseHseii

Sss cașul jbes» 
^lâeăpss MBassâ ssnusBsm mas masIH 
sâe sdatăi se face isoădemenft. 
ssssiP© cî'ohcr can cât gmfeSicss?’®® 
«e fac® rasă de miaUSe-oH.

Admhistr. „Gazetei Trans. “

Subscrisul am ondre a aduce 
lo cunoscinta on. public, că am în
ceput lucrări de

și tadtra da mobila,,
binale, odăi etc.

Rog, a-me aprigini în intreprin- 
derea mea, promițând lucrare solidă 
și ieftină.

Cu totă stima

Mijloc de casă folositor!
Marca legal înregistrată.

9i3,2-a. Vasile ioldovan,
Brasov (Schein), Costă nr. 20.

BDg mult ași fi 
K mort, dAcă nu 
«ași fi întrobuin- 
® țat renumitul 
ă fluid Elsa. Acos- 
S tui fluid am se 
O mulțumesc vi
la oța, scrie Râcz 
g Zsigin. Foldes.

O descriere a- 
do vârâtă. Mis
terul unui om bă
trân se triinito 
gratis, după pri
mirea de 10 fii.

porto.

jFLBJlOtJL
ELSM
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat, atât estern. 
cât. a;

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

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 21 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă seu după primirea 
prețului singur producentul

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

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

mandat

Pilulele-Rabarber 
ale lui 

Feller 
cu marca „ELSA". 

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

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

Torok Jozsef, Kirâly-u. 12., Zoltcm Beta N.-Ko- 
i „ -..... rona-u. 23.

Mari efecte vin- 
decatbre!

„Ori și cui voiu 
apune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

mi-a scăpat 
viața“, scrie 
îfj. H. Szabo

Istvăn în 
Pâkozd.

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unui am 
bătrân se trimi
te gratis, după 
primirea do

10 filer! porto.

*>

--—

Penira SESOHUL ie Primăvară si Vară
1900

STOFE veritabile db Briiri»
Un coupon de metri 3.10 iun- ( fl- 2.75 3 70,4.80 din s'.ofă bună 
gime pentru un costum corn j " 
plet roc, pantaloni și (jiletcă

costă raumas

925.17—d0

fl. 6.— și 6.90
fl. 7 75
fl. 8 65
fl. 10 —

mai bună 
fin» 
înni fină 
io» te fină

p>

S5« 

o

La-Un coupon pentru costum <le salon fl. fl®.— cum și stofe (le pardiscuri, 
den pentru turiști, Kamgarn fln etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ea solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.—ess Mostre gratis și franco, Liferație conform mostri se garanteză. ea -
Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, suut mari. &

ră, c>e accept; eză cu 
favorabil;'.

A se adrt-Ha până în 5 jiJHÎe a. 
c. st. n. la „Ca-.sa de păstrare ‘ (Reu
niune) în Seiiște, (comitatul Sibiin) 

966.3-1’.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

fium6.se

