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Causa română în delegațitmi.
Cuvintele calde, pătrunse de cea 

mai adencă convingere, cu cari a 
luat în apărare delegatul român bu
covinean, d-1 Dr. George PopovicI, 
causa Românilor din monarchia nos
tra înaintea delegațiunei austriace, 
vor deștepta, suntem siguri, cel mai 
simpatic răsunet între Români. Și 
îndeosebi noi, cei asupriți, îi dato- 
rim recunoscință pentru ele.

Ca Român, care simte dim
preună cu noi și e pătruns de ma
rea nedreptate, de care sufere po
porul său din acăstă monarchiă, nu 
putea decât să desvălescă fără în- 
cunjur reala situațiune, în care ne-a 
adus opresiunea necurmată. Că a 
făcut’o însă, că șl-a ridicat energic 
vocea cu tdtă posițiunea delicată, în 
care se afla în fața limitelor ce erau 
trase pentru discuțiunea politicei es- 
teriore, este un merit al d-sale deo
sebit.

„Sortea Românilor în Ungaria 
este un martiriu". Dâcă nu ar fi 
pronunțat d-1 Popovici, decât numai 
aceste cuvinte, în legătură cu con
statarea ce a făcut’o, că tratamen
tul, de care are parte poporul nos
tru din Austro Ungaria, e de natură 
a înstrăina monarchiei simpatiile 
Românilor — totuși ar fi fost des
tul pentru a da o lovitură sdrobi- 
tore viclenilor și fățarnicilor noștri 
adversari, cari nu se rușinâză a-se 
lăuda încă și acjl înaintea lumei, că 
ar fi binevoitori, ba generoși chiar 
față cu noi Românii.

Arătând clar și limpede scopul 
ce-1 urmăresc adversarii noștri cu 
tote mijlocele, de cari dispun ca de
ținători ai puterii în stat, scopul 
de a-ne desnaționalisa, d-1 Dr. Po
povici a lovit cuiul în cap, și prin- 
tr’o întorsătură dibace retorică s’a 
dispensat tot-odată de amănunte de
clarând hotărît și convingător, că ar 
pute să scrie volumuri întregi asu
pra nedreptății, ce li s’au făcut Ro
mânilor. Tot-odată a caracterisat 
egemonia și omnipotența maghiară 
forte nimerit, făcend să reiese, din- 
tr’o asămănare cu centralismul cis- 
laitan, desăvârșita ei intoleranță și 
periculul, cu care amenință chiar in
teresele statului.

Nu mai puțin merită a fi remar
cat acel pasagifi. al vorbirei sale, în 
care mai face o constatare cu pri
vire la situațiunea presentă 4'c®n(3, 
că suferințele Românilor nu s’au 
micșorat nici sub faimbsa eră a lui 
Szell.

Cu aceeași hotărîre a combătut 
delegatul Bucovinei nenorocita po
litică, ce o urmăresce guvernul aus
triac față cu frații noștri bucovi
neni. E esplicabil însă, că aici a tre
buit să-și impună încă și mai multă 
reservă. Cu tote acestea resultă clar 
din espunerea d-lui Popovici cu pri
vire la situațiunea bucovinenilor, în
tâii!, că guvernul provincial ca și 
cel central părtinesce causa Ruteni
lor tineri în defavorul Românilor, 
popor băștinaș al țării; al doilea, că 
tote uneltirile acestea își au isvorul

în influența polonă, care prin^mij-; 
locul rutenisării Românilor tinde a 
pregăti calea pentru nimicirea auto
nomiei și cutropirea Bucovinei.

Accentuând însă, că rutenisarea 
forțată în Bucovina nasce o cestiune 
română, care turbură raporturile es- 
teridre, a dat ceva de gândit și 
contelui Goluchowski. Afirmarea a- 
câsta cuprinde chiar ore-care mus
trare a polonului Goluchowski, decă 
am admite ceea-ce s’a susținut din 
partea delegaților cehi, că ministrul 
de esterne are veleități de a înrîuri 
și asupra mersului afacerilor poli
ticei interiore, păstrând de altmin
trelea formele pretinse pentru a do
cumenta esterior neamestecul său.

Am relevat acesta parte, cea 
mai importantă a discursului d-lui 
Dr. Popovici, care a mai avut să 
lupte și cu prea marea sensibilitate 
a președintelui delegațiunei, care a 
aflat de lipsă a-1 întrerupe de vre-o 
câte-va ori cu observarea stereotipă 
de-a trece la obiect.

In ce privesce reprivirile isto
rice, ce le a făcut amintitul vorbitor, 
aceste sunt de un interes mare și 
n etăgăduit, dâr importanța lor pentru 
actualitate este redusă prin însă-șl 
constatarea, ce a făcut’o oratorul, 
că politica austriacă a avut cele 
mai frumose ocasiunl, der nu le-a 
sciut folosi, și că acuma i-a mai ră
mas deschis numai drumul cel mai 
lung, de a-se întări prin alianțe, în- 
tocmindu-șl astfel politica interidră, 
ca prin ea să nu respingă, ci să 
atragă.

Situația în Austria. Președinții 
cluburilor stângei parlamentare au ținut 
erl o oonferență, despre care „V. Wiener 
Tageblatt* publioă următorele:

„Conferența s’a sfîrșit fără de resul- 
tat, fiind-că Cehii n’au făcut nici o propu
nere privitor la noua desbatere. CâțI-va din 
membrii conferenței au accentuat, că de- 
dreoe deolarațiunile Cehilor în parlament 
și în cercuri private nu se pot considera 
ca basă a continuării desbaterilor, trebue ca 
acestea să fiă abandonate. Cehii pretind, 
ca guvernul să ordone provisor limba ofi
cială internă cehioă și să retragă ordo
nanța Kindinger. După tote acestea se 
orede, că guvernul va oonvoca la o confe- 
rență pe toți șefii cluburilor pentru a-se 
primi ordinea de di. Guvernul pretinde, ca 
partidele să recunoscă obligator decisiunile 
conferenței și dâoă partidele din drepta nu 
vor sprijini acțiunea acesta, guvernul va di- 
solva camera*.

Succesele antisemitilor vienesi. 
La sfîrșitul săptămânei trecute s’au făcut 
în Viena alegerile în representanța comu
nală pentru capitala austriacă. N’au fost 
alegeri generale, ci numai alegeri de între
gire. Partida creștinilor sociali (adecă par
tida lui Lueger) a raportat victoria strălu
cită. „Liberalii" n’au învins, decât în cer
cul II, er candidații partidei Schonerer 
(Germanii naționali) au cădut cu toții. Dela 
„liberali" au oâștigat antisemiții 11 oer- 
curl. In total antisemiții au câștigat 36 
mandate.

Din Bucovina.
Sub titlul „Cum stăm cu deputății?* 

„Deșteptarea" din Cernăuți dela 27 Maiti 
n., polemisând cu „Bukovinaer Post", scrie 
următdrele:

„B. Post" spre â îmbăta pe oetitorii 
români dice, că toți deputății noștri au 
fost înțeleși cu împăcarea. — Asta nu-i 
adevărat, jupânâsă! Dr. Flondor, Dr. Po- 
poviol și Dr. Țurcan n’au consimțit. Și 
după cum soim au și spus’o verde la con
sfătuirea din urmă a deputaților români, că 
ei nu primesc împăoarea. Pe d-1 Dr. Popo
vici „Buk. Post" îl pune între cei ce au 
ținut sfaturi cu baronul Bourguignon. Așa 
este. Și domnul Dr. Popovici a fost ales 
în comisia aceea și noroc încă, oă și d-sa 
a fost ales, căci de altfel nici atâta nu fă
găduia baronul Bourguignon. De n’ar fi 
fost deputatul dela Câmpulung, împăoarea 
cu Românii era pentru presidentul țării 
flore la ureche.

Soim de bună semă, că între depută
ții naționali Dr. Popovici și Dr. Flondor a 
fost deosebire de păreri, când s’a aucfit, că 
bar. Bourguignon ÎDcăroă a se împăca cu 
Românii. Domnul Dr. Flondor a fost cu 
trup și suflet în contra orl-cărei împăcări 
când a aucfit ce dă baronul Bourguignon, 
âr domnul Dr. Popovici a fost pentru îm
păcare, dăr a dorit, ca clubul român să 
cără dela presidentul mai multe drepturi, 
concesii și garanții. Ceilalți deputațl n’au 
voit să primâscă cele oe le doria d-1 Po
povici și așa l’au făcut și pe d-sa să trâoă 
pe partea d-lui Dr. Ianou Flondor. Și nici 
nu se putea altfel. Pentru noi trecerea 
acâsta a domnului Popovici în partea dom- 
lui Flondor este cea mai bună dovadă, că 
împăcarea nu plătesoe nici o câpă friptă.

„Deșteptarea" cjice în fine, că de-ar 
fi fost împăcarea de vre-o semă și de 
vre-un folos pentru Români, atunol d-1 Po
povici ar fi iscălit pactul. Acâsta înse n’a 
făcut’o. Dela împăcare înedee d-nii Popo
vici și Flondor au rămas în reservă, ceea 
oe arată destulă bunăvoință față de cei
lalți. „Buk. Post" însă nu se mulțămesoe 
cu aoâsta, oi cere să se dea pe față pac
tul. „Deșteptarea" replică, că ea nu se su
pără, ba ar dori chiar să se lămurescă lu
crurile oât se pdte de mult.

A cui e vina?
Am arătat erl, cum o parte a pressei 

maghiare comentând orima dela Sătmar, 
ține să se lapede de autorul moral al fra- 
tricidiului, și să-l pună în cârca „Valahi
lor" susțiind, că strămoșul lui Papp Bela 
a fost „nobil valah opinoar", dr feciorul 
acestuia ar fi fost preot român, care a tre
cut ou întrâga ea familiă la religiunea re
formată". Cu alte cuvinte, Papp tatăl și 
Papp fiiul sunt — după aserțiunile foilor 
maghiare — renegați.

Ar fi o muncă zadarnică să convin
gem pe șoviniștl, că se fac de rîs când în
carcă se abată în chipul acesta umbra, ce 
fatal să coboră asupra moravurilor sooiale 
și a mediului, în care au crescut și oresc 
asemeni esistențe scelerate, și păte că 
ni-s’ar imputa preocupațiune națională, 
ddcă am voi să ilustrăm și să arătăm cu 
esemple, oare este societatea din sînul că
reia ies asemeni tipurl-monștri, represen- 
tanțl par excellence ai depravațiunei și de
generării. Drept aceea nu vom răspunde 
direct la încercarea pressei maghiare de-a 

reda „sângelui valah, negru și gros" pe 
„eroii" crimei din Sătmar, ei vom da cu
vântul chiar unei foi maghiare.

„Alkotmany* dela 27 Maiti n. publică 
în privința acâsta un articul remarcabil, în 
care arătă din care pricină crima mon- 
struosă dela Sătmar a produs sensațiă și 
consternare atât de fără păreche pretutin
deni în țeră. Etă ce scrie numita foiă:

„Avem înaintea ndstră pe domnul și 
sluga sa (Papp Bela și Zsoldics). Conjura
ția între ei s’a făcut după esemplul, cum, 
în formă mai nevinovată, politica maghiară 
a zămislit și a eduoat în decursul ultimu
lui pătrar de secol, după chipul și asămă- 
narea ei, pe faotorii poruncitori și pe cei obli
gați la ascultare. Domnul (Papp Bela) este 
din aceia la cari oorupțiunea este virtute, 
er principiul este îmbogățirea cu tot pre
țul și cu tote mijldcele, în paguba altuia. 
E îngâmfat și mărginit, rapace și ateist. 
In blăstămățiile, ce le face, nu-1 mustră 
nici religia, nici consciința. In contra al
tor pericole se apără cu duel prin pistol, 
pe care îl mânuesce lăudându-se și în mod 
provocător. In organismul acesta sufletesc 
epidemia guvernării anilor din urmă a ino
culat volnicia, care nu se înfidră de pe- 
dâpsă. Specia asta s’a convins, că în țera 
nostră pentru crimele oomise cu cea 
mai sălbatecă orudelitate nu esistă jude
cător aspru. Căci lucrul principal este 
soutul puterei, de care dispunând cine-va, 
pote să dărmă liniștit, chiar dâcă a comis 
în massă cele mai incalificabile crime...

„Intrega societate s’a modelat după 
calapodul transformării efectuite în viața 
de guvernare și parlamentară maghiară. 
Vedem tot ceea-ce s’a petrecut în Francia 
pe timpul lui Guizot. .. Insă organismul 
puternic al societății francese a învins în- 
ourend asupra epidemiei morale, ce a is- 
bucnit atunci. Sooietatea ndstră slabă însă 
arată di de <fi, că nu putem birui cu epi
demia acesta. Din societatea nostră s’a 
stîrpit simțementul religios al fricei de 
Dumnecjeu. Asta a fost fasa desvoltării 
penultime. Apoi puterea, care mai înainte 
nu aplica decât presiunea politică, a dege
nerat în volniciă pe față. A dat fiă-băruia 
să înțelegă lozinoa,—vestindu-o cu toba și 
trîmbița —că pe cel-ce stă în calea intere
selor guvernului și ale partidei sale, nu nu
mai este permis a-1 turti, oi trebue să-l tnr- 
tescl. A scos soldați și gendarml, ca, deoă 
cu ajutorul forței nu se pdte răpi averea 
constituțională oea mai prețiosă a cetățe
nilor, să tragă focuri pentru a stînge viața 
acestor omeni nevinovațl, cari vor se eser- 
oiteze drepturile politice. Garda întrdgă a 
domnilor porunoea și nu numai o slugă, ci 
o armadiă întrâgă de supusi au fost obli
gați să asculte. Cu putere comună au por
nit gona ucigașă contra tuturor acelora, a 
cărpr esistență lovia în interesul lor.

„Cei-ce au lucrat astfel, n’au credut 
nici ei înșl-șl, că esemplul înfricoșat dat 
pe terenul politio, îșl va aduoe fructele la 
cei criminali și pe teren nepolitic. Insă e 
sigur, că din gunoiul sălbătăcirei politice 
adunat atunci, s’a năsout și a crescut în 
părțile superidre ale țării, nu numai într’un 
loc, acea stare, încât acolo se pot cumpăra 
cu bani martori falși, incendiari și ucigași. 
Se pot căpăta acești omeni, pentru-că aceș
tia și instigatorii lor sunt convinși, că au 
atâta părtinire, cât e de-ajuns, pentru-ca 
nici măcar invest'gațiune să nu se pună în 
curs oontra lor. Papp Bela și Zsoldics Mi- 
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haly sunt tipurile caracteristice ale acestei 
epidemii....

• „Să nu caute ipocriții purtători de
condei ai sooiologiei maghiare în sângele 
anteoesorilor și al ramurilor laterale o vină, 
prin care vor să esplice crima monstruâsă 
a lui Papp Bela. Caute-o mai bine în con
tagiunea, care s’a desvoltat în atmosfera 
politică a oorupțiunei, crescută și pregă
tită artificial la noi....

„Astfel de figuri înfriooșate nu pot 
să se desvdlte decât din gunoiul unei so- 
oietățl stricate, oare pote să producă rele și 
mai înfiorătore“.

„AlkotmanyM a nimerit cuiul în cap. 
E întrebare numai, dâcă „sociologii“ dela 
pressa maghiară, cari au aruncat vina pen
tru crima dela Sătmar asupra „sângelui 
valah, negru și gros*, se vor ouminți dre 
și bate-șl-vor gura cu palma?

Conferență de drept interna
țional privat.

Cetim în „Dreptul* din BucurescI:
La 16 Maia v. c. ee va deschide la 

Haga a treia conferință de drept interna
țional privat. Ea are de soop continuarea 
operei de codifioare, începută de conferin
țele precedente din 1893 și 1894. Tote sta
tele sunt representate prin legiștl, cari pro- 
fesâză dreptul internațional privat și cari 
tind să formuleze în texte lămurite solu- 
țiunile, pe cari doctrina și jurisprudența 
internațională le-a adoptat pentru conflic
tele de legislațiunl. Pe basa acestor texte 
să se procâdă la legiferare prin conven- 
țiunl generale, său prin legiuiri interne.

Pentru acâsta a treia conferință, gu
vernul olandes a comunioat programul lu
crărilor încă de acum doi ani, și atunci 
ministerul nostru de esterne a cerut avisul 
d-lui P. Mis3ir, profesorul de drept inter
național dela facultatea din Iași, oare re- 
presantase statul român la precedentele 
conferențe.

D-sa a înaintat ministrului un memo
riu amănunțit despre tot ce se lucrase pănă 
atunol și oeea-ce avea să fiă discutat la a 
treia oonferență, la care se vor revisui re- 
gulele admise, relativ la contractarea căsă
toriei, divorț, tutelă și succesiuni, și vor 
avă să se formuleze din nou regulele rela
tive la regimul bunurilor între soți.

Studiul d-lui P. Mis sir a fost comu
nicat în traducere francesă guvernului olan
des, și acesta îl reproduce împreună cu 
memoriile trimise de celelalte state, într’un 
volum întitulat: „Doouments relatifs â la 
troisiâme conference dela Haye, pour le 
droit international prive“.

D. P. Missir a fost în conseoință în
sărcinat să represinte statul român și la a 
treia conferință de drept internațional privat.

SCIRILB DI LEI.
— 16 (29) Maiii.

întunecimea de sore de erl după- 
amăcjl s’a putut bine observa în părțile 
nostre. Un nor, oe stetea înaintea sorelai, 
făcea posibil, ca omul ch’ar și cu ochii 
liberi să potă observa bine fenomenul. A 
durat întuncimea cam 2 ore, ajungând cul
mea la orele 6, când trei din patru părți 
ale sărelui erau acoperite de umbra lunei. 
In piața orașului nostru și pe culmile din 
apropiare se vedeau mulțl cetățeni privind 
asupra fenomenului parte cu ochii liberi, 
parte ou sticlă afumată, ori oolorată.

Representanța comunei orășenesc! 
din loc va țină mâne, în 30 1. c. la 4 ore 
d. a., o adunare generală ordinară. Ordinea 
<jilei cuprinde 26 puncte, între cari ale
gerea membrilor oomisiunei permanente și 
a celorlalte comisiunî speciale prevăcjuteîn 
statute. Aoestei adunări îi va premerge o 
ședință estraordinară sub președința d-lui 
viceșpan, care va începe la 2 ore d. a. 
La ordinea 4^e* esto : 1) constituirea nu
mărului membrilor representanței orășenescl 
întregit prin nouăle alegeri; 2) ocuparea, 
prin alegere a postului de comisar I poli
țienesc, precum și a posturilor, cari prin 
eventuala ocupare a acestuia, ar deveni 
vacante la polițiă său la magistrat.

Procesul cunoscut în causa mani
festațiilor și turburărilor de stradă provo
cate de plebea ungurâsoă din Brașov cu 
ocasiunea aniversărei cjilei de 15 Martie 
anul treout, s’a terminat. După-ce tribu

nalul din Brașov a osândit pe d-1 sub-loco- 
tenent de polițiă Waldem^.r Wiener la per- 
derea oficiului și a drepturilof politice pe timp 
de doi ani, cum și la 6'/2 luni închisore, s’a 
apelat la tabla reg. din Tergu-Mureșului, 
care a anulat sentința și pe acusat Ta de
clarat nevinovat. Procuratura însă a mers și 
mai departe, înaintând oausa la Curia din 
Pesta. Aoăsta în ședința dela 15 MaiG 
a aprobat sentința tribunalului din Brașov.

Urmările emigrărilor. Din comi
tatul Scepușului (Szepes) se oomunică, că 
la aeentările din^ aoest an 2198 de tineri 
obligați la miliția nu s’au presentat la asen- 
tare. Aprope toți aceștia sunt în America. 
Va merge cam greu cu urcarea contingen
tului armatei, dăcă emigrările au luat în
tinderi atât de mari.

Papp Bela cere grațiă. Soim, că 
monstruosul autor moral al crimei din Săt
mar Papp Bela a fost declaiat tribunalului, 
care l’a condamnat la ștrăng, că nu-i tre- 
bue grațiă. Dâr s’a gâDdit și s’a socotit 
„Domnul renegat“, că totuși ștrăngul nu e 
ceva plăcut pentru grumaejii iui. S’a decis 
dăr să cără prin apărătorul său Dr. ,Kele- 
men Samu grațiă. Petiția s’a și înaintat și 
senatul tribunalului din Sătmar a hotărît 
pentru recomandarea ei. — Din incidentul 
acesta foile unguresol mai spun, că tatăl 
lui Papp Bela se ocupă ou gândul de a 
emigra la Amerioa.

„Atlienaeum“ în Viena. Sub patro
najul ministrului de instruțiune publică s’a 
înființat în Viena reuniunea „Athenaeum“, 
între membrii căreia sunt fruntașii lumei 
soientifice, dignitarl super, și dame din so
cietatea de elită. Soopul nouei reuniuni e 
să arangeze pentru femei și fete prelegeri 
soiențifice la nivelul prelegerilor universi
tare. La cursurile reuniunei se pot înscrie 
numai învățătâre și femei absolvente de 
șcâle medii. La oursul prim s’au înscris 40.

Urmările maghiarisării de nume. 
„Budapester Tageblatt“ din 27 1. o. sorie 
următorele: Sunt oam 25 de ani, de când 
la baronul Villanyi se afla în serviciu oa 
eoonom un anumit Iosif Nussl, care avu re- 
lațiunl cu Irena Kuroz. Ca resultat al rela- 
țiunilor amorose Irena Kuroz avu o fetiță, 
tot Ireua, oare a fost crescută la nisce 
6menl străini. Mama Irena Kuroz se mă
rita mai târziu după un anume Tragar, 
oare însă adopta și pe fiica neligetimă. 
Tragar a murit apoi lăsându-șl familia în 
miseriă. Fiica Irena, oa să-și potă susține 
pe mamă-sa, întră oa econâmă la un pro
prietar ou numele Diosi. Aoestuia îi plăou 
de ea și o luă de soțiă, ou tote oă era 
mare diferență de etate întrei ei. Cununia 
s’a serbat în lipsa mamei miresei, care toc
mai pe atunci era greu bolnavă. Mai târ- 
cjiu, devenind d na Tragar sănăt6să a mers 
să ceroeteze noua păreche. Când mama 
sâoră îșl văcju ginerele, căcju jos leșinată. 
Ea recunoscu pe amorezul ei de odir’oră, 
care se căsătorise cu propria sa fiică. Diosi 
era numele lui maghiarisat din Iosif Nussl; 
el ajungând la o stare materială bună, deși 
în versta înaintată, voia să-și întemeieze 
o familifi. Etă unde mai pote duce rene
garea numelui cinstit moștenit dela părinți.

Pentru masa studenților români 5
din Brasov au mai întrat următdrele con- 
tribuirl:

„Lipovana* institut de credit în Li- 
pova 80 cor., „Hațiegana* institut de cre
dit în Hațeg 30 cor., întru amintirea ră
posatului Nic. Ciurcu dela d-1 Dr. Sterie 
Ciurcu 20 cor., dela d-ș6ra Adda A.I. Ciurcu 
20 lei.

Primescă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șctilelor.

Demonstratiunea Cehilor în Viena. 
Duminecă s’a ținut în Prater-ul din Viena 
o mare adunare poporală cehică, ooupân- 
du-se ou așa numita lex Koliszelc privitore 
la introducerea limbei germane ca limbă 
esolusiv de propunere în tăte șoălele pu
blice din Austria-de-jos. Adunarea a primit 
un proiect de resoluțiune în care se cere, 
oa amintitul proieot de lege să nu fiă înain
tat spre sanoționare. După adunare parti- 
cipanții au făcut o retragere demonstrativă 

pe Ringstrasse cântând cântece naționale 
oehioe și „Hej Slovane“. Poliția a arestat 
mai mulțl demonstranți.

împăratul Wilhelm nu va merge 
la Viena. „Norddeusche Allgemeine Zeitung* 
din Berlin e informat, că-i cu totul ne- 
basată soirea acelei foi vienese, care c|*oeaj 
că împăratul Wilhelm, însoțit de prinoi- 
pele moștenitor, va merge în Septemvre la 
Viena.

Serbarea Procopiu în Praga. Alal- 
tăerl s’a serbat în Praga așa numita săr- 
bătdre-Procopiu, desfășurându-se de rândul 
acesta o pompă estraordinară. Mulțimea, 
oare a luat parte la serbare s’a dus apoi 
pe colina Liptana la mormântul Sântului 
Proc©piu, unde a repețit jurământul, că 
Cehii nu se vor liniști pănă când nu vor 
înființa regatul independent al Boemiei, 
Moraviei și Silesiei.

Congres de bibliotecari. Cu ocasia 
esposiției se va întruni la Paris un con
gres de bibliotecari francesl și străini. Din 
partea Academiei Române a fost invitat 
bibliotecarul I. Bianu și G. Cuțana, sub
directorul bibliotecei centrale.

Catastrofă pe Olt. Sâmbătă săra 
vre-o trei-c|eel de țărani din DrăgășanI, 
voind să trâoă Oltul în nisce bărci, au fost 
apucați într’o vâltdre și bărcile prea încăr- 
oate s’au răsturnat. Unii se țineau de 
luntrii, âr alții de crengile slabe ale unei 
răchite, țipând desperați după ajutor. Ni
meni nu era însă in apropiere ca să-i sal
veze. După câte va minute de luptă îngro- 
zitore ou valurile 21 de omeni s’au înecat 
și abia au putut scăpa 8 și 3 luntrași. Cei 
soăpațl au ajuns după miezul nopții în 
DrăgășanI și erl diminâță tot târgul soia 
de marea nenorocire ce s’a întâmplat. Deși 
s’a făcut o cercetare la fața locului, totuși 
nu s’a găsit niol un cadavru.

Importul rîmătorilor în Austria. 
Se scie, că Austria închisese granițele pen
tru importarea rîmătorilor din România, 
din oausă, că în Moldova mai ales a bân
tuit epizootia. Acum starea rîmătorilor fiind 
satisfăcătore, guvetnul austriac a permis 
importarea rîmătorilor din România. Săp
tămâna trecută s’a și trimis un transport 
de o sută de rîmătorl grași.

Morte la o înmormântare. In Bu
dapesta s’a întâmplat cjilele acestea, că un 
bătrân protopop rom. cat. în pensiune, cu 
numele Ioan Bathory, se dusese să înmor
mânteze pe un veohiiî amic al său. Ajun
gând conduotul funebru la mormânt, în 
jurul căruia se îmbulzise multă lume, pro
topopul luă loo pe marginea mormântului, 
bineouventâ pe mort și cjise cuvintele: 
„Requiem aeternam dona ei Domine l... Et 
lux perpetua luceat ei*. Abia termina aoeste 
vorbe și înainte ca cei din jurul său să-l 
fi putut prinde, căcju jos lângă mormânt, 
întreg publicul present era oonsternat. Mai 
mulțl inși îl ridicară, dâr nu mai eraviâță 
îu el. Ritualul funebru l’a oontinuat cape
lanul, âr cadavrul bătrânului protopop fu 
dus la spital pe același car funebru, pe 
care se adusese mortul dintâiG.

La hotel „Pomul verde“, după cum 
ni-se comunică, frumosa grădină este des
chisă și stă la disposiția publicului îm
preună cu spațiosul pavilion de sticlă. Vor 
urma în aoelașl loc și concertele. Primul 
concert se va da Lubia viitore, în 4 Iunie 
n., din partea musicei militare sub condu
cerea dirigentului său. In privința mâncă
rilor și băuturilor publicul e bine și promt 
servit la acest otel, atât de potrivit în
tocmit mai ales pentru sesonul de vară.

Răsboiul din Africa sudicâ.
Pilele răsboiului din Africa de miaflă-eji 

par a fi numărate. Apropierea grabnică 
a sfîrșitului nu mai e reținută nici de ho- 
tărîrea Burilor de a lupta pănă la fine, 
nici de protestele lui Kruger oontra svonu- 
lui, că ar fi cerut pace dela Anglia, soire, 
ce de altmintrelea se desmințise.

După tote semnele Burii nu vor des
fășura resistență mai seriosă, decât pote la 

Johannesburo și Pretoria, dăr și aoăsta fără 
speranță de reușită. Puterea covîrșitâre a 
armelor englese i-au făcut să devină pesi
miști. Ei s’au retras aoum și dela rîul Va&l, 
și âtă, după telegramele din urmă oare 
este situațiunea :

Agenția „Reuteru primesoe din Taai- 
bosch soirea, oă Burii au părăsit rîul Vaal. 
Comandanții lor s’au adunat, ca să se con- 
sfătuescă, dăcă mai este consult a conti
nua lupta. Burii s’au concentrat de-ocam- 
dată la Meyerton.

Tot din Taaibosch se telegrafâză, că în 
26 MaiG și generalul French a trecut rîul 
Vaal prin vadul de lângă Lindesquet. In
fanteriei călărețe de sub oonduoerea lui 
Henry i-a suooes a înainta și a salva 
aprâpe întreg podul de peste rîu. Numai 
un aro al podului a putut fi nimicit de 
Buri. O parte a Burilor au ocupat posiții 
pe muntele Klipriver. Toți refugiații sunt 
unanimi a declara, oă minele vor fi pustiite 
de Buri.

Lucrurile stau dâr așa, oă s’a început 
aoum năvala Englesilor în Transvaal și în
trebarea e numai, dâoă va curge încă mult 
sânge în desfășurarea actului ultim al tra
gediei din Afrioa sudică, ori că Burii, vă- 
dând zădărnicite speranțele lor la o mân
tuire, se vor decide a capitula?

Sciri mărunte din România. Re
gele și Principesa Maria au asistat Dumi
necă împreună cu micii PrinoipI la servi- 
oiul divin, ce s’a oficiat la Mitropolia.

— fi) iar ele Turceștii vestesc, că printr’o 
iradea imperială, pănă la încheerea unei 
convențiunl vamale între Turcia și Româ
nia, tariful vamal general turcesc va fi apli
cat în Turcia proveniențelor diu România.

— Begele Serbiei Alexandru va face o 
călătoriă în unele districte, cari se mărgi
nesc cu Dunărea. M. S. Regele Carol va 
trimite un delegat special, care va întâm
pina și saluta în apele dunărene pe M. S. 
Regele Alexandru din parte-i.

— Sâmbătă poliția comunală din Bu- 
ouresol a confiscat 221 pânl, cari au fost 
împărțite săracilor.

— Din Tulcia se scrie, că oele mai 
însemnate focare de lăcuste sunt la Che- 
hanoi și Schiopu, cuprindând o suprafață 
de 100 hectare.

Ministerul de răsboiG a decis trimite
rea la Tulcea a regimentelor din Buzău, 
Prahova și Putna pentru combaterea inva- 
siunei lăcustelor, cari amenință recoltele 
din gurile Dunării.

— D. T. Costesou, distinsul director 
al liceului Traian din Turnu-Severin, a fost 
decorat de M. S. Regele cu ordinul Cortina 
României în gradul de oficer.

— Procesiune. Duminecă s’a organisat 
la Iași o procesiune religiosă identică cu 
cea organisată în BucurescI, spre a mulțu
mi Providenței pentru buna recoltă din 
acest an.

La Galați de asemenea s’a ținut o 
mărâță procesiune religiosă pentru ploiă, 
la care au participat vre-o 15.000 de per- 
sone.

— Archiereu. Prea Cuviosul Protosin- 
eel Sofronie Vulpescu a fost întărit pentru 
a fi hirotonosit Archiereu ou titlul de Cra- 
ioveanul.

— Rapiță. După datele ministerului 
domeniilor anul aoesta rapița a fost sămă- 
nată pe aprope 300,000 de hectare. Vor 
întră în țâră probabil între 50 — 60 de mi- 
lione de franci. Pe unele locuri culesul ra- 
piței a și început.

— Directorul Băncei Agricole din Ga
lați, Ungureanu, a dispărut din oraș, după 
ce a delapidat o sumă mare din casa Băn
cei. Suma delapidată e de 50,000 lei. Dela
pidarea s’a efectuat prin mijlocul a nisce 
cecuri cu iscălituri fiotive, în contul cărora 
s’a ridicat suma de mai sus. Se crede, că 
dispărutul s’a îndreptat spre America.

Istoricul viilor în România.
In România cultura viei datâză din 

timpurile, când diferitele popore au început 
a se stabili în valea veritabilă, bogată și 
frumosă a Dunărei.

Cu tote că România era și atunci ca 
și astăcjl, o țâră eminamente agricolă, unde 
cultura cerealelor predomină și îi dă carac
terul produotivităței sale; nu este însă mai 
puțin adevărat, că via, prin produsele sale, 
venia imediat după grâu și porumb, atât 
ca articol pentru consumațiunea interioră, 
cât și ca artiool de esportațiune.
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Posițiunile terenurilor, ca și climatul 
aprope al întregei regiuni de ooline, care 
începe dela Severin și se termină în Mol
dova de sus cătră Botoșani și Dorohoitî, 
fiind forte favorabile culturei viei, ea a ve
nit, ca să astfel, singură și trebue
să fie veche în țâră.

La Români, cum de alt-fel pentru 
multe țări, originea culturei viei este greu 
de nrecisat, din causa lipsei de date esacte. 
Puținele date, pe care le găsim în croni
carii vechi, ne asigură în mod destul de 
vag, că via a fost cultivată în România ou 
mult înainte de colonisarea acestei țări de 
Români.

Obiceiurile din istoria veche a colo
niilor, care și-au astâmpărat setea și s’au 
răcorit în undele calme și profunde ale bă
trânului JDanubiu, de asemenea nu ne pot 
da decât indicii fdrte puțin precise și forte 
puțin detaliate asupra originei viei seu asu
pra primului ei importator.

După Herodot, Sciții (484—431 îd. de 
Chr.), aveau totdâuna la ceremoniele și la-, 
mesele lor vin. Vinul amestecat cu apă 
constituia pentru ei un obiect de lux și de 
consumația escepțională după bătăliile lor 
aprope continue. După cum spune Ho- 
rațiu în epigrama sa, cei bravi și cura- 
gioșl beau mai mult, pentru a nu pierde 
din curagiul și eloquența lor. înainte de 
bătălii jurămintele erau totdâuna închise 
prin beutură de vin, amesteoat adese-ori cu 
sângele lor.

Istoria ne spune, oă regele Spartei Cleo- 
mone a înebunit bând vin curat ca Sciții, 
și în Grecia, ori de oâte-orl voia cineva să 
bea vin curat, cerea să fie servit ca Sciții. 
Femeile Scyte iubeau fdrte mult vinul, ast- 
astfel că la ele beția era o stare perma
nentă.

Acest popor locuia în partea stângă 
a Dunărei sâu România de astădl. El iubea 
vinul pănă la nebuniă, dâr nu avea aoelaș 
gust pentru cultura viei, căci lenea, voia
jurile aprope continue, caracterul și obi
ceiurile acestui popor nomad în Valachia 
și Moldova ne fac să credem, oă Scyții 
au fost mai mult apțl a bea vinul, decât a 
planta vii.

Din contră Agatirșii, popor mai calm, 
mai stabil, mai munoitor, locuia înaintea 
Dacilor. Transilvania de astăc}! și cultura 
viei, a albinelor și esploatarea minelor de 
âur, constituiau principalele lor ocupațiunl.

Credem, că dintre aceste 2 popore, 
probabil cel din urmă a întrodus cultura 
viei în țâră. Mai târdiu Dacii, popor mai 
agricol și forte amator pentru cultura viei, 
apreciând mai bine avantagiile acestui ar
bust, dădură o estensiune așa de mare viei, 
că vițiul beției se introduse repede în obi
ceiurile lor, așa oă regele Boerebiste (60 
ani în. de Christos) a fost obligat a or
dona distrugerea plantațiunilor de vii, ero
dând, că ast-fel va remedia acest vițiu și 
de a-1 stinge cu totul. Interdicerea ținu 
pănă în timpul Romanilor. Aceștia înoepură 
din nou plantarea viei, care a străbătut 
păDă în dilele nostre.

Mai multe espresiunl românescl între
buințate încă și relative la cultura viei ne 
vin din limba latină, altele dela Greoi și 
altele dela Slavoni, oa: vie, viță, pomană, 
•must, strugure, harao sâu arao, aguridă, 
podgorie etc. Afară de acestea mai esistă 
în țâră o varietate de viță : gordinu), nume 
care se crede, că i-a fost dat în onorea 
unuia din cei 3 generali romani.

Mai târdiu, dela anul 700 pănă la 
1200 cultura viei ia proporțiunl și începe 
a ooupa posițiunl frumâse și din oele mai 
favorabile ea: Valea vinurilor, localitate si
tuată aprope de frontiera Transilvaniei.

In ultimii secoll cultura viei a putut 
-să se desvolte în liniște sub protecțiunea 
diferiților prinți. Frumosele vii din Dră- 
.gășanl s’au desvoltat mai ou sâmă dela Ma- 
teitt Basarab (1512 —1522). Viile din Dră- 
gășanl posedă încă ca un suvenir al aces
tei epoce vie, care ocupă o posițiune splen
didă, este proprietatea familiei D. G. Simu- 
lescu. Din nenorocire plantațiunile aoestei 
vii încep a peri, din causa filoxerei, care 
n ataoat aprope tote podgoriile județului 
Vâloea. Se crede, că via Baratia a fost 
punctul de plecare .al oelor mai multe vii 
din Vâlcea.

Podgoriele OdobescI, Panciă și Nico- 
rescl în județele Putna și Tecucitt sunt de 
asemenea forte vechi. Vechiul comerciti, pe 
care îl făcea Moldova eu Polonia, Rusia și 
Turcia, lua vinul din podgoriele sus citate.

Prințul Calima'h, într’o cronică asu
pra județului Tecucifi, istorisesce d. es., că 

odgoria Nicorescilor, renumită pentru vi
nurile sale roșii, era cunoscută sub numele 
de Polioifi, și că acest nume a fost schim
bat în Nicora, în onorea marelui Vornic, 
care guverna Moldova de jos, sunt deja 

-400 ani trecuțl.
Afară de acesta județele Putna și Te- 

.cucifi, din causa reputației, ca județe viti

cole și vinicole, au avut și au chiar astă(jl 
ca marcă, primul pe Bachus călare pe un 
butoitî; âr al doilea un butuo, încărcat cu 
ciorchini de struguri.

Tot astfel viile din Dealul mare, ju
dețul Prahova, cele din Dâmbovița și din 
Muscel sunt destul de vechi, însă asupra 
lor n’am putut aduna date precise. Aceste 
podgorii au progresat cu deosebire dela 
1500 înedee, adecă sub domnia lui Negru- 
Vodă, MihaiU Vitâzul, Radu al V-lea etc.

Renumita podgoria a Ootuarilor din 
Moldova de sus, după date, pare a fi de 
pe timpul lui St.efan-oel-Mare, care a în
trodus vițe din Tokay (Ungaria). Cu acâstă 
ocasiune a adus și mai multe familii un
guresc!, cari se stabiliră chiar în Cotnar, 
în localitatea, care și astăcjl se numesce 
Val ea-Ungurul ui.

La Cotnar sunt chiar mai multe vii, 
cari aparțineau acestui prinț mare. Princi
pala cunoscută sub numele de via Rosno- 
vanu, este actualmente aprope complect 
distrusă de filoxeră. Acâstă viă, plantată 
aprope esclusiv cu vița grasă, producea 
cele mai bune vinuri de Cotnar, mai sunt 
încă 3 pivnițe de pe timpul lui Ștefan-cel- 
Mare, cari actualmente sunt în ruină.

Podgoria din Cotnar prin oalitatea 
produselor a fost renumită din tote tim
purile și chiar voiajorii și viticultorii stră
ini, cari s’au interesat de vitioultura și vi- 
nicultura universală, ca A. Jultien și alții 
au semnalat calitatea superidră a vinului 
de Cotnar.

Afară de aeâsta, oronicarii noștri și 
între alții prințul Cantemir aduc mari elo
gii vinurilor delioate și superiore ale aoes- 
tei podgorii.

Nu putem termina, fără a semnala, 
că vechile relațiunl ale României cu orien
tul au înlesnit introducerea în țâră a unui 
mare număr de vițe orientale, fiă pentru 
masă, fiă pentru vin. Aprope toți strugurii 
români de masă cu bobul mare, cărnos și 
cari se pot păstra, ca diferite varietăți de 
cornă, tămâiâsă etc. sunt de origine asiatioă.

Unele varietăți fdrte renumite pentru 
producerea vinurilor, sunt introduse fiă din 
Ungaria, cum este grasa de Cotnar, altele 
oum e Gabernet, Gamay, Semillon, Silva- 
ner, Rulander, Risling, cari ne vin din Ger
mania, Austria sâu din Francia. In ceea 
ce privesce importul varietăților occiden
tale, afară de grasa, care e de origine des
tul de veche, celelalte au fost importate 
dela începutul secolului 19 pănă în dilele 
nostre.

Vițele americane, afară de Isabela, 
care este introdusă în țâră de 30 — 40 de 
ani, au fost introduse cu începere dela 1889, 
pentru a începe studiul în vederea reoon- 
stituirei viilor distruse de flagelul filoxerei.

Producțîunl și petreceri,
„ Reuniunea română de cântări din Selișteu 

invită la concertul, ce-1 va arangia în 
21 Maiîi (3 Iunie) 1900 în sala festivă a 
șoâlei de acolo. începutul la 8 dre sâra. 
Intrarea: loc numerisat I 2 cor. 40 b. loc 
numerisat II 1 cor. 60 b. loo de stat 1 cor. 
pe galeriă 40 b. Bilete se vând prin d-1 D. 
Lăpădat și sera la cassă.

Program; I. a) „Adagio", din Con
certul I. bisericesc de G. Musicescu. &) „Ir
mosul Paștilor14, de C. Porumbescu. II. a) 
„Mugur mugurel14, solo cu acomp. de pian 
de G. Dima. 6) „Metjul nopții14, solo cu 
acomp. de pian de G. Dima. III. a) „Hora 
Dobrogână11, de M. PopovioiQ. 5) „Mândru- 
liță de demult14, de G. Dima. IV. a) „Tra
geți hora11, cor de copii, de Flechtenma- 
cher. b) „Cum pot durmi în pace44 cor de 
copii, de Silcher. V. „Răsunetul Ardealului11, 
cu solo de mezzosopran, de I. Vidu. — 
Pausă. — Joc.

*
Reuniunea de cetire și cântări din Coș- 

tei arangiază uu concert împreunat cu tea
tru și petrecere de joc Joi 18 (31) Maiîi 
1900, adecă la „înălțarea Domnului14 în lo
calitatea școlei de acolo. Intrarea: locul I 
1 cor. looul II 80 b. locul III 40 b. Veni
tul curat e destinat pentru fondul reuniu
ne!. SuprasolvirI și oferte marinimose se 
primesc eu mulțămită și se vor chita pe 
cale (jiaristică. începutul precis la 8 ore 
sâra.

Programa. I Conoertul: 1. „Răsunet14 
cor bărb. de G. Musicesou 2. „Lelea vitâză“ 
cor bărb. de G. Musicescu 3. „Plugar și 
ostaș14 cor bărb. de L. Tănăsescu 4. „Lu- 
gojana14 cor bărb. de J. Vidu 5. „Pe malul 
Prutului14 vals de G. G. Porumbescu. Ese- 
cutate de corul reuniunii.

II Teatru: „Dela sat14 piesă poporală 
în 4 acte de N. Macovișteanu, representată 
prin Jos. Mieu, d-ra M. Jenășonitt, Mândra 
Schiopu, Ilia Ureche, A. Străin, N. Țera, 
T. Peni a, T. Ureche, J. Laza, J. Oșteanu.

III „Călușeriul și Bătuta14, jucate de 
9 membri ai reuniunii. In fine petrecere 
de joc.

Literatură.
A apărut nr. 10 din „JVbîta llevistă 

llomână^ pentru politică, literatură, sciință 
și artă ou următorul sumar: N. Iorga:Noul 
spectacol revoluționar spaniol; A. D. Da- 
miauoff: Băncile de emisiune și circulațiu- 
nea monetară. (In special Banoa Națională 
Română); Dr. I. Simionescu: Cum stăm cu 
studiul sciințelor naturale în România; C. 
I. Constantinescu : Asupra progresului sciin
țelor naturale la noi; H. SanielevicI: Lite
ratura de peste munți; C. Rădulescu-Motru : 
In cestiunea „Ligei Culturale11 ; Nicolae 
Predesou : Poeți și artiști. (Vasile Alexandri, 
Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexan- 
drescu, Enăchiță Văcărescu, lancu Văcă- 
rescu, Teodor Aman și Nicolae Grigorescu); 
Ioan Costin : Ochi căprii.

Suplimentul I: Saldnele literare la 
Romani de I. C. — O mică statistică a 
învățământului din arhidiecesa Sibiiului 
(Transilvania). — „Revista maritimă14.

Suplimentul II: Moș Dinu Cimpoeru, 
de Emanuel Părăianu. — In oatedrală (poe- 
sie) de Gh. D. Mugur. — Acum oântă pe 
alt glas (schiță) de Ioan Pop Retegauul. 
— Cântec (poesiă) de De la Gîlmeo. — 
Scrisori de peste munți de I. I. S. — Bo
găția mea de Grigore Crețescu. — Unde 
ești (romanță) de I. Petrovicl.

*
în editura „Tipografiei14, societate pe 

acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru 
toți", 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 renduiâlă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.

NECROLOG. Francisc Peter ca fiu, în 
numele seu și al număroșilor consângeni 
cu durere anunță trecerea din viâță a ma
mei sale Ved. Nicolau Peter n. Iuliana 
Fabian, întâmplată la etatea de 78 ani, 
după primirea sf. sacramente în 26 Maifi n. c.

JBăița (Bihor), 26 Maiîi 1900. — Fiă-i 
țărîna ușoră 1

ULTIME ISCIKL
Londra, 28 Maiu. Lord Roberts 

telegratâză din Junction cu data de 
erl: Âcfâ am trecut peste rîul Vaal și 
bivoacăm pe țărmul nordic al rîu- 
lui. Trei omeni ai noștri au fost ră
niți și unul a dispărut. Generalul 
Baden-Powel anunță, că între Bulu- 
wayo și Mafeking linia ferată a fost 
restabilită și ca au sosit provisiuni.

Londra, 28 Maiîi. „Daily Tele
graph44 publică o informațiune sen- 
sațională despre Kruger. Numita foiă 
cțice, că după informațiuni sigure, 
ce le are, se pote aștepta în tot 
momentul capitularea lui Kritger și 
sfârșitul resboiului.

Bruxeîia, 28 Maiu. La alegerile 
pentru cameră, ce s’au făcut erl, cle
ricalii au pierdut 27 mandate, li
beralii au câștigat 25, socialiștii 6 
mandate.

O $ BL
Logodnica eroului. Un prieten 

al familiei generalului Baden-Powell rele- 
vâză acum, că eroicul apărător al Mafe- 
kingului e logodit cu o tîuără femeiă, care 
loeuesce în Salford, aprope de Manchester. 
Aoâstă tînără femeiă a trăit dela începutul 
asediului Mafekingului în cea mai chinui- 
tore grijă. Era să moră de grijă, despe
rând, că nu va mai vede vre-odată pe eroii, 
alesul inimei sale, âr când i-s’a spus, oă e 
scăpat, era apr*4"- să moră de bucuriă. De 

îndată ce se va întdree în Anglia Baden- 
Powell, primarul din Salford îl va învita 
dimpreună cu logodnica, la o mare ser
bare, ce se va da în onorea lui. Se 4’Cp 
totuși, că generalul Baden-Powell, ori câtă 
dorință ar ave se se găsâscă mai curând 
lângă iubita lui, va rămânâ în Africa pănă 
la sfîrșitul răsboiului. Așa că temerile lo- 
godnioei lui nu sunt încă sfîr'șite.

HesLoiu tripourilor din Egipt. 
In Egipt sub guvernământul pașalilor lu
mea e mai morală ca în multe țări din 
Europa. Ministrul de interne aflând, că un 
mare număr de oase de joc s’au stabilit la 
Alexandria, a dat ordin guvernorului Mah- 
moud-Pașa Sidky, să le închidă. AgențI ai 
Siguranței au făout erupție brusc în prin
cipala casă de joc, au legat pe gardianul 
din anticameră, ca să nu potă da de veste 
cui-va, și apoi au pătruns în sala de joc, 
unde au găsit vre-o șâse-deol jucători, prin
tre cari impiegațl de bancă, indigeni, eu
ropeni și un stok respeotabil de personagii 
distinse: bey și effendi. Poliția a confiscat 
tot materialul de joc, o cantitate enormă 
de bani, âr proprietarul „Hotelului Tran
silvania14 a fost dat pe mâna oonsulului de 
care depinde. Aceeași procedură a fost în
trebuințată și față de celelalte tripouri. Gu- 
vernorul Alexandriei ar fi spus, se dice : 
„Etă-ne scăpațl de-o molimă mai rea chiar 
decât oiumaw.

Cânele și pisica — un pericol în 
casă. Profesorul zoolog de Graff & ținut nu 
de mult în Grad o conferență, în care a 
arătat cât sunt mai ales copiii, — amenin
țați să fiă atinși de parasite grețose și vă- 
tămătore, prin transmitere directă și indi
rectă dela pisici și câni, cari stau cu ei 
într’o cameră. Nu mai puțin decât 13 pă
răsiți pot fi transmiși în mod direct, între 
cari, viermele periculos este taenia echino- 
cocus, — fiind-că el nu rămâne în intesti
nele omului cum este panglica, ci în cali
tate de embrio el găuresce păreții lor și 
trece în organele interiore, ca inima, plă
mânii, creerii și așa mai departe, unde des- 
voltarea sa face corpului mari deranja
mente pănă ce omul slăbit more. Ou cât 
mai multă intimitate are omul cu cânele 
și pisica, cu atât mai adese-ori se presintă 
bole de felul acesta. De aceea, unde sunt 
copii și unde se țin în casă cânii și pisi
cile, să se oprâscă cu rigurositate contac
tul, mai ales jocul între ei jos pe podele, 
a supraveghia să nu fiă linși de ei — ba 
nici să nu-i nete4âsoă cu manile, fiind-că 
pe părul lor aspru se află ouăle acestor 
parasite.

Otrava tutumdui. O foiă higienică 
publioă un studiu asupra diferitelor otrăvuri, 
înșirând între acestea și mustul de tutun 
(nicotină). Insu-șl fumul de tutun, fiind în
desat, pote să fiă otrăvicios chiar .și numai 
din causa oxidului său carbolic. Specialis
tul Melseno din 100 grame de fum de tu
tun „Virginia14, ars încet, a estras 0.75 
grame de nicotină. Ou ooasiunea arderei 
fabricei de tutun dela Toulouse, s’au bolnă
vit aprope toți munoitorii, cari au ajutat 
la stingerea focului și aeâsta din oausă, că 
s’au otrăvit de fumul tutunului. In unele locuri 
s’au obicinuit în cașuri de răceli și reuma
tism a întrebuința, ca dootoriă de casă, foi 
de tutun unse cu miere, pe oarl le așâtjă 
pe coșul peptului, sâu în partea bolnavă a 
corpului. Căldura din trupul bolnavului face 
să evaporeze niootin (otravă) din foile de 
tutun, care fiind volatil ușor pote străbate 
prin porii pielei și înveninâză. S’a întâm
plat de multe-orî, că cei oe au voit se 
transporte tutun de contrabandă, așe4endu-l 
pe trup, sub îmbrăcăminte, s’au bolnăvit 
greu, ba au și murit. La înveninarea cu 
nicotină, devenită cronică, de care sunt 
atinși oei ce fumâză mult, bolele provenite 
din învecinare se arată prin semnul, că 
’i-se slăbeso organele de mistuire și tușesc 
continuu, de aci urmâză slăbire, nervosi- 
tate, batere de inimă, tremurarea degete
lor și adese-ori slăbirea vederei, ba chiar 
și orbiă. Lăsând chiar dela începutul ivirei 
aoelor bole fumatul, tote aceste aparițiunl 
dispar de sine. Ș
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
<îsn Brașov, 

se pot procura următorele cărți:
Scrieri literar® pentru popor.

Poveștile Peleșului, eminentele no
vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
nr. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acesta e una din cele maipre- 
țiose colecțiunl de povești, ce le avem în li
teratura ndstră și n’ar trebui se lipsdscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
său o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (cu posta 
1 fi. 80.)

Țtilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., ertom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.45 
(cu posta fi. 1'60.) In asămenare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru fomilii el constitui o lectură escelentă 
și forte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de Antonia Popi>. Se reco
mandă mai ales pentru cei ce vreu să joce 
teatru, fiind o piesă forte ușoră, cu suge- 
moral luat din mijlocul poporului. Prețul 
1-2 cr. (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treoătore, 
de 1. P. Edițiuncaa doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o carte forte mân- 
găitore neutru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrai ă pentru 
petrecere după mai mulțî autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, seu învățături 
pentru popor, de I)r. Geurgi* Podo. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, dăr și mai ieftină în asă- 
menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
eu povești din Bănat, împărțită în 3 to 
muri, de G. Cătană. Prețul 65 cr. (cu posta 
70 cr.

ALusa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Bucnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Ruticescn. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșărtă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

Lira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
Pop. Prețul 20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
in joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., eu posta 15 cr.

Părintele Nicolae, schiță din vieță 
preoților, de Georț/e Simu. Prețul 30 cr. 
(cu posta 33 cr.)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. !Jop Reeganul. 8unt 
vre-o 60 de poesii glumețe. Prețul 40 cr. 
(ou posta 45 or.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Russu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esemplar de 170 pag. era la- 
început 1 fi., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

Vivia? seu Biserica din Carta- 
glne, narațiune istorică, tradusă din ita
lienește de Dr. Iuliti Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela 1 fl. 
la 70 cr. (plus 5 cr. porto.)

„Preotul din NoienF, narațiune 
istorică din veacul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acestă interesantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848—49. Prețul 1') 
cr. (plus 2 cr. porto.)

„Amicul buna, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune relii 
giosă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt aprope de timpul 
scăpărei din închisore) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
corecțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clmciu profe
sor în Bucurescl. Acesta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fl., (-|- 5 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului româu, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorul Asso 
ciațiunerstât și de favorabil aprețiată din 
partea fiarelor nostre. Conține vre o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Tipărită 
în 1898. Cartea se estmde pe 30 pagine 
și conține 170 de sfaturi înțelepte, scose 
din pățania vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 
12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, povestire 
din vieța Românilor bihorenl, de d-na L. 
Rudow-Suciu. Este o carte de 148 pag. 8°, 
tipar mărunt, der frumos și curat. Prețul 
50 crucerl (cu porto 55 cr.),

Toaste pentru tot felul de persone și 
ocasiunî, de Tit. V. Gheaja, spiritual la in
stitutul de corecțiune din Gherla. Prețul 
20 cr. (cu posta 22 cr.).

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Este o istorisire intere
santă și bine scrisă. Prețul 30 cr. (Cu 
posta 33 cr.)

Poesii de Vasiliu Ranta Buticescu. E 
o bogată colecțiune de poesii, tipărite pe 
hărțiă fină și formând un volum de lux 
Prețul era la început 1 fl. 20 cr., acum nu
mai 60 cr. (cu posta 70 cr.).

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, către 
diferite rudenii, preoți, învățători și bine
făcători, precum și vorbiri la diferite oca- 
siuni scolastice, de George Simu. Prețul 20 
cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
eu posta 50 cr.)

Suspin și ainibire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 AnZowwi Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu11. Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

Itîsete și zimbete, de T. V. Glieafa. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțini ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe care te fac să-ți mai 
uiți de lăcașurile lumei și se isbucnescl în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)

*
„Fetele casnice*, cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteiîi Popovid. 
Acestă drăgălașă composiț’ă musicală se află 
devencjare la d nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu11 în Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

Dietetica poporală, cunoscuta și 
mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de vieță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scădut dela 1 60 bani la 1 coronă plus 
porto. De vendare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov.

*

In legătură cu „Predicele pentru Du
mineci și Sărbători11, de Dr.Em. Elefterescu 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionale șifunebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiunî (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima-oră 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 trimis franco și se pote procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu" din Brașov.

Proprietar: Qr. Aurel Mureșiarui. 
Redactor responsabil Gr&gorsu fâtuor

Cmb’sisI! Ea bursa dm Vâena.
Din 28 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/o........................ 116.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91,20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2% . 120.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/o • 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25
Renta de argint austr............................. 97.45
Renta de hârtie austr.........................97.—
Renta de aur austr................................ 114.95
Dosuri 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
N apoleondori......................................19.26 ‘/2
Mărci imperiale .................................118.25
London vista....................................... 242.40
Paris vista....................................................96.30
Rente de corone austr. 4% . . . 96.40
Note italiene...........................................90.50

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

9.49 Vend. 19.04
9.40 Vend. 9.45

19.16 Vend. 19.29
11.28 Vend. 11.38

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.72 Vend. —,—

Antreprise ie pompe funebre

fine, se pot că-

ZEL Tuztselz:.
Brașov, Strada Porții iW. S2.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săhădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așezământul 

sâu de înmormântare bogat asortat in cari tbte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cm garețurl iefiine.

Comiaiuue și depou de sicriua’B de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sleiturilor de lemn, de 
metal și imiia|iuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un cas® funebru venet, 
pentru c©păă3 precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt să ieftin, i a u 
asupra-mi și transportul0! de naorți an "străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la.
p* E. Tulsek»ty--

G'

1 O Ț
despre case și locuri de vexare.

Biserica românescă gr. or. din 
Brașov-Cetate gaim® Sa vendare 
următorele parțele, situate la o ad
mirabilă posiție, pe livada de sub 
promenada de sus a Brașovului, în 
Groveil:

I. Groverl, Nr. 4, 801 Dm., casă 
de petră cu 5 camere și grădină.

II. Tot aci, Nr. 3. 855 Om., casă 
de lemn cu 3 camere și grădină.

III. In Bârdigasse Nr. 3, în do
sul celor de sus, 628 □ m., casă de 
lemn și grădină.

IV. Tot aci, Nr. 4, 526 Om., o 
grădina.

Tdte aceste parțele fiind situate 
unele lângă altele put forma și un 
complex unitar, forte potrivit pen
tru vile.

Doritorii sunt rugați a-și adresa 
ofertele sigilate, dimpreună cu 5°/(, 
din prețul oferit cel mult pănă în 
15 (28) Iunie a. c. comitetului pa to 
chial gr. or. Târgul grâului 5.

975,1—3. Comitetul parochial.

$

grafia A. Mureșianu, Brașov.


